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COMARCAS

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-06.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALBRAN SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, de ordem superior, IMPULSIONO estes 

autos à parte autora para que se manifeste sobre o conteúdo da certidão 

de oficial de justiça - id 24177820. ALTO GARÇAS - MT, 26 de março de 

2020 GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) - Teletrabalho 

Obrigatório - Port. 249/20-TJMT ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000344-12.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de penhora e avaliação, por 

meio de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial 

de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 26 de 

março de 2020 GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) - 

Teletrabalho Obrigatório - Port. 249/20-TJMT ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40185 Nr: 1318-08.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se no sistema informatizado Apolo e na capa dos autos (se for o 

caso), a natureza da ação, devendo constar “cumprimento de sentença”, 

em observância ao art. 348, da CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF da 1ª Região.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a informação de pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE NOVA 

VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62215 Nr: 683-85.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS, João 

Vitor da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, 

todos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

denunciado JOÃO VITOR DA SILVA. II – DEMAIS 

DELIBERAÇÕESConsiderando a concordância das partes acerca da 

desistência da oitiva da vítima MAX CÂNDIDO DUARTE, HOMOLOGO-A 

para que surtam seus jurídicos efeitos.Por derradeiro, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 12 de MAIO de 2020, às 09h30min, para inquirição 

das testemunhas, policiais militares, Dhais Alves de Lima Rezende, José 

Fernando Santos Lima e Rodrigo Aparecido dos Santos, e interrogatório 

dos acusados.INTIMEM-SE. REQUISITEM-SE.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54118 Nr: 397-44.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDANIL FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no 

prazo legal, responda ao recurso interposto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-78.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GENY LUCIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovente, por intermédio de 

seu procurador, do retorno do processo da instância superior, bem como 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cumprimento da 

obrigação pela requerida. Alto Garças, 26 de março de 2020. GERSON 

NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000134-47.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN LOPES NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

DAMIAO ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUCAS FERREIRA SOARES (TESTEMUNHA)

RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR ERICK DA SILVA BATISTA (REU)

ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT0003402A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000134-47.2020.8.11.0092. AUTOR: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TESTEMUNHA: RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL, LUCAS FERREIRA 

SOARES, DAMIAO ANTONIO DA SILVA, JHONATHAN LOPES 

NASCIMENTO REU: ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS, VITOR ERICK DA 

SILVA BATISTA Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulado pelo réu Alexandre Inácio dos Santos, sob o argumento de que 

é primário, possui residência fixa e não causa risco à ordem pública nem à 

instrução processual ou aplicação da lei penal. Sobreveio ainda solicitação 

do juízo da execução penal do local onde os réus encontram-se presos, 

de informações acerca da manutenção das prisões provisórias, com base 

na Portaria n 247 do TJMT e Resolução nº 62 do CNJ. O Ministério Público 

manifestou-se contrário a revogação das preventivas. É o relatório. 

DECIDO. Primeiramente, esclareço que os requisitos e pressupostos das 

prisões preventivas já foram devidamente apreciados pela decisão que a 

decretou, não havendo qualquer alteração fática posterior justificadora da 

sua revogação. Acrescento e ressalto que os réus são acusados da 

prática de tentativa de homicídio qualificado, com requintes de crueldade e 

como retaliação pelo não recebimento da quantia ínfima de R$ 160,00 da 

vítima (dívida de droga), já que são apontados como traficantes de drogas 

e de integrarem facção criminosa de alta periculosidade (Comando 

Vermelho), o que justifica a manutenção da custódia cautelar para 

garantia da ordem pública. Em relação ao prazo, observo que os réus 

estão presos preventivamente desde o dia 29/01/2020, ou seja, há menos 

de dois meses, não restando configurado, portanto, o excesso de prazo 

para conclusão da instrução processual. Esclareço que a primariedade e 

residência fixa, por si só, não são argumentos suficientes para 

concessão da liberdade provisória. Por fim, entendo que nenhuma das 

medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria 

adequada para a garantia da ordem pública, diante da especificidade do 

caso, isto é, da gravidade concreta do delito e periculosidade dos 

acusados. Destarte, impõe-se a manutenção das prisões preventivas dos 

réus. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido e mantenho as prisões 

preventivas dos réus Alexandre Inácio dos Santos e Vitor Erick da Silva 

Batista, devendo ser comunicado o juízo do local da prisão para ciência 

desta decisão. Considerando que a precatória de citação dos réus foi 

expedida no dia 14/02/2020 e até o presente momento não foi devolvida, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que mantenha contato com o juízo 

deprecado solicitando informações quanto ao andamento da CP, 

certificando a ocorrência nos autos. Diante da manifestação ministerial, 

reconheço a ilegitimidade passiva do réu Caveira de Tal (Cristiano Ribeiro 

da Silva), por ser menor de idade na data dos fatos. Proceda-se a sua 

exclusão do polo passivo. Após, aguarde-se o retorno da CP. Ciência ao 

Ministério Público e à defesa. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000382-47.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000382-47.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: ENCOMIND 

ENGENHARIA LTDA Especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir. ALTO TAQUARI, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000108-83.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI TRAMM - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI Certidão de Tempestividade de Embargos de Declaração 

Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, 

razão pela qual, ante o caráter infringente, impulsiono os autos para fins 

de intimar a parte embargada\autora a manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal. ALTO TAQUARI, 26 

de março de 2020 EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: 

Rua Altino Pereira de Souza, s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000570-40.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEVERSON RODRIGUES CHAVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI Certidão de Tempestividade de Embargos de Declaração 

Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, 

razão pela qual, ante o caráter infringente, impulsiono os autos para fins 

de intimar a parte embargada\autora a manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal. ALTO TAQUARI, 26 

de março de 2020 EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: 

Rua Altino Pereira de Souza, s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000497-68.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000497-68.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FABIO MAURI GARBUGIO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE ALTO TAQUARI Trata-se de Exceção de Suspeição 

apresentada por Fábio Mauri Garbúgio em face do Promotor de Justiça 

desta Comarca, Dr. João Ribeiro da Mota, de forma incidental à Ação Civil 

Pública nº 1000397-16.2019.8.11.0092. Alegou que desde que o excepto 

foi designado para atuar como Promotor de Justiça nesta Comarca, no 

início do ano de 2018, começou-se uma verdadeira caça às bruxas com 

relação ao excipiente, que é prefeito municipal, tentando de toda maneira 

subverter a realidade dos fatos. Alegou ainda que o excepto age de forma 

parcial e pessoal, na tentativa de retirar o excipiente do poder, bem como 

de proteger o atual vice-prefeito, o Sr. Marco Aurélio Julien. Teceu várias 

condutas praticadas pelo excepto para demonstrar sua postura de 

inimizade e perseguição ao excipiente. Requereu o afastamento do 

excepto da atuação na Ação Civil Pública nº 1000397-16.2019.8.11.0092, 

passando a função ministerial ser exercida pelo substituto legal. A inicial 

veio instruída com documentos. O excepto apresentou impugnação à 

exceção de suspeição, argumentando que não se encontram presentes 

nenhum dos requisitos legais para adequação do caso concreto, e 

requereu a rejeição do incidente. Juntou documentos. É o relatório. 

DECIDO. Primeiramente, entendo que é o caso de julgamento antecipado do 

mérito, por não haver necessidade de produção de outras provas. Com 

efeito, de acordo com os arts. 145 e 148 do Código de Processo Civil: “Art. 

145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das 

partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que 

tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que 

subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando 

qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, 

inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de 

qualquer das partes. Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de 

suspeição: I - ao membro do Ministério Público; (...)” No caso em tela, 

analisando os fatos narrados na petição inicial, constato que não se 

amoldam a nenhuma das hipóteses previstas pela lei para configuração de 

suspeição e consequente necessidade de afastamento do excepto do 

processo. Isso porque, em primeiro lugar, não foi informado qual o 

interesse ou a vantagem teria o excepto para atuar de forma a prejudicar 

dolosamente o excipiente. Ao contrário, o que se observa é o simples 

cumprimento, pelo membro do Parquet, de suas atribuições constitucionais 

e legais. Com relação à inimizade, é natural e muito comum que a atuação 

do Promotor de Justiça, sobretudo nas causas relativas às ações civis 

públicas e criminais, seja objeto de críticas e descontentamentos por parte 

daqueles cujas condutas são investigadas, mas isso, por si só, não 

transforma o membro ministerial em inimigo dos réus. Aliás, duvido que 

algum demandado na justiça não olhe a parte contrária como um inimigo. 

Porém, tal sentimento não pode ser capaz de configurar a inimizade 

prevista no inciso I do art. 145 do CPC, sob pena de inviabilizar todo o 

sistema de Justiça. A inimizade prevista na lei processual é aquela 

preexistente ao ajuizamento da primeira ação ou procedimento preliminar, 

causada por atrito mútuo ou qualquer outro motivo anterior. E no presente 

caso não foi apontada qual seria o motivo da inimizade anterior. Ressalto 

que diferentemente da atuação do magistrado, é normal que o Promotor de 

Justiça, salvo quando age como fiscal da lei, seja parcial no desempenho 

de suas funções, pois atua como parte no processo, não havendo 

qualquer dever de imparcialidade. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPEIÇÃO DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUIU A 

EXCEÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARGÜIÇÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -ATUAÇÃO DO EXCEPTO COMO 

PARTE NÃO TÊM O CONDÃO DE IMPOR O SEU AFASTAMENTO DO 

PROCESSO POR SUSPEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma das 

finalidades das exceções é proteger a imparcialidade, que constitui 

pressuposto processual subjetivo do Juiz e que, por força do art. 138 do 

CPC, também se estende ao membro do Ministério Público, quando este 

atua como fiscal da lei. Assim, para o bom andamento de uma causa, deve 

o Promotor de Justiça, funcionando como ""custos legis"", apreciar a lide 

como terceiro desinteressado, atuando ""super partes"", em caráter 

substitutivo e subsidiário. 2. Contudo, nos termos do art. 129, III, da 

Constituição da República, o agente ministerial na ação civil pública tem 

posição evidentemente de parte: atua representando a sociedade, como 

seu substituto processual. Portanto, sendo o excepto parte na relação 

processual, tem o mesmo ônus e as mesmas faculdades processuais dos 

excipientes. Neste diapasão, como sujeito parcial do processo e não, 

fiscal da lei, não deve recair sobre ele o mesmo rigor quanto à suspeição 

atribuída ao Magistrado. 3. Agravo desprovido. (TJMG - Agravo de 

Instrumento 1.0460.04.015120-7/001, Relator(a): Des.(a) Brandão Teixeira 

, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2005, publicação da súmula em 

06/05/2005)” Além disso, é um verdadeiro absurdo afirmar que o Ministério 

Público “usa” o Poder Judiciário para fazer valer seus desejos pessoais, 

pois, como é sabido, cabe ao Promotor de Justiça realizar investigações, 

propor medidas e fazer requerimentos, e assim o faz de forma parcial. Por 

sua vez, cabe ao magistrado, este sim imparcial, decidir as questões que 

lhe são postas, de acordo com as normas vigentes, as provas dos autos 

e sua própria convicção. Em outras palavras, o Poder Judiciário não está a 

serviço da vontade pessoal dos membros do Ministério Público, mas sim 

da sociedade, que frequentemente tem seus interesses representados 

pelo órgão ministerial, o que é absolutamente diferente. E mesmo quanto 

aos pedidos formulados no interesse da sociedade esclareço que não são 

deferidos aleatoriamente, mas com base na ordem jurídica e prova dos 

autos, conforme dito acima, sempre com a garantia da ampla defesa e do 

duplo grau de jurisdição. Destarte, inexistindo conduta capaz de 

caracterizar as hipóteses legais de suspeição, impõe-se a rejeição da 

exceção. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a exceção de suspeição. Condeno 

o excipiente no pagamento das despesas processuais. Sem honorários. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquivem-se. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000564-33.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000564-33.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FABIO MAURI GARBUGIO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE ALTO TAQUARI Trata-se de Exceção de Suspeição 

apresentada por Fábio Mauri Garbúgio em face do Promotor de Justiça 

desta Comarca, Dr. João Ribeiro da Mota, de forma incidental à Ação Civil 

Pública nº 1000288-02.2019.8.11.0092. Alegou que desde que o excepto 

foi designado para atuar como Promotor de Justiça nesta Comarca, no 

início do ano de 2018, começou-se uma verdadeira caça às bruxas com 

relação ao excipiente, que é prefeito municipal, tentando de toda maneira 

subverter a realidade dos fatos. Alegou ainda que o excepto age de forma 

parcial e pessoal, na tentativa de retirar o excipiente do poder, bem como 

de proteger o atual vice-prefeito, o Sr. Marco Aurélio Julien. Teceu várias 

condutas praticadas pelo excepto para demonstrar sua postura de 

inimizade e perseguição ao excipiente. Requereu o afastamento do 

excepto da atuação na Ação Civil Pública nº 1000288-02.2019.8.11.0092, 

passando a função ministerial ser exercida pelo substituto legal. A inicial 

veio instruída com documentos. O excepto apresentou impugnação à 

exceção de suspeição, argumentando que não se encontram presentes 

nenhum dos requisitos legais para adequação do caso concreto, e 

requereu a rejeição do incidente. Juntou documentos. É o relatório. 

DECIDO. Primeiramente, entendo que é o caso de julgamento antecipado do 

mérito, por não haver necessidade de produção de outras provas. Com 

efeito, de acordo com os arts. 145 e 148 do Código de Processo Civil: “Art. 

145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das 

partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que 

tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que 

subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando 
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qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, 

inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de 

qualquer das partes. Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de 

suspeição: I - ao membro do Ministério Público; (...)” No caso em tela, 

analisando os fatos narrados na petição inicial, constato que não se 

amoldam a nenhuma das hipóteses previstas pela lei para configuração de 

suspeição e consequente necessidade de afastamento do excepto do 

processo. Isso porque, em primeiro lugar, não foi informado qual o 

interesse ou a vantagem teria o excepto para atuar de forma a prejudicar 

dolosamente o excipiente. Ao contrário, o que se observa é o simples 

cumprimento, pelo membro do Parquet, de suas atribuições constitucionais 

e legais. Com relação à inimizade, é natural e muito comum que a atuação 

do Promotor de Justiça, sobretudo nas causas relativas às ações civis 

públicas e criminais, seja objeto de críticas e descontentamentos por parte 

daqueles cujas condutas são investigadas, mas isso, por si só, não 

transforma o membro ministerial em inimigo dos réus. Aliás, duvido que 

algum demandado na justiça não olhe a parte contrária como um inimigo. 

Porém, tal sentimento não pode ser capaz de configurar a inimizade 

prevista no inciso I do art. 145 do CPC, sob pena de inviabilizar todo o 

sistema de Justiça. A inimizade prevista na lei processual é aquela 

preexistente ao ajuizamento da primeira ação ou procedimento preliminar, 

causada por atrito mútuo ou qualquer outro motivo anterior. E no presente 

caso não foi apontada qual seria o motivo da inimizade anterior. Ressalto 

que diferentemente da atuação do magistrado, é normal que o Promotor de 

Justiça, salvo quando age como fiscal da lei, seja parcial no desempenho 

de suas funções, pois atua como parte no processo, não havendo 

qualquer dever de imparcialidade. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPEIÇÃO DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUIU A 

EXCEÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARGÜIÇÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -ATUAÇÃO DO EXCEPTO COMO 

PARTE NÃO TÊM O CONDÃO DE IMPOR O SEU AFASTAMENTO DO 

PROCESSO POR SUSPEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma das 

finalidades das exceções é proteger a imparcialidade, que constitui 

pressuposto processual subjetivo do Juiz e que, por força do art. 138 do 

CPC, também se estende ao membro do Ministério Público, quando este 

atua como fiscal da lei. Assim, para o bom andamento de uma causa, deve 

o Promotor de Justiça, funcionando como ""custos legis"", apreciar a lide 

como terceiro desinteressado, atuando ""super partes"", em caráter 

substitutivo e subsidiário. 2. Contudo, nos termos do art. 129, III, da 

Constituição da República, o agente ministerial na ação civil pública tem 

posição evidentemente de parte: atua representando a sociedade, como 

seu substituto processual. Portanto, sendo o excepto parte na relação 

processual, tem o mesmo ônus e as mesmas faculdades processuais dos 

excipientes. Neste diapasão, como sujeito parcial do processo e não, 

fiscal da lei, não deve recair sobre ele o mesmo rigor quanto à suspeição 

atribuída ao Magistrado. 3. Agravo desprovido. (TJMG - Agravo de 

Instrumento 1.0460.04.015120-7/001, Relator(a): Des.(a) Brandão Teixeira 

, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2005, publicação da súmula em 

06/05/2005)” Além disso, é um verdadeiro absurdo afirmar que o Ministério 

Público “usa” o Poder Judiciário para fazer valer seus desejos pessoais, 

pois, como é sabido, cabe ao Promotor de Justiça realizar investigações, 

propor medidas e fazer requerimentos, e assim o faz de forma parcial. Por 

sua vez, cabe ao magistrado, este sim imparcial, decidir as questões que 

lhe são postas, de acordo com as normas vigentes, as provas dos autos 

e sua própria convicção. Em outras palavras, o Poder Judiciário não está a 

serviço da vontade pessoal dos membros do Ministério Público, mas sim 

da sociedade, que frequentemente tem seus interesses representados 

pelo órgão ministerial, o que é absolutamente diferente. E mesmo quanto 

aos pedidos formulados no interesse da sociedade esclareço que não são 

deferidos aleatoriamente, mas com base na ordem jurídica e prova dos 

autos, conforme dito acima, sempre com a garantia da ampla defesa e do 

duplo grau de jurisdição. Destarte, inexistindo conduta capaz de 

caracterizar as hipóteses legais de suspeição, impõe-se a rejeição da 

exceção. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a exceção de suspeição. Condeno 

o excipiente no pagamento das despesas processuais. Sem honorários. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquivem-se. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-75.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000352-75.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: 

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS EXECUTADO: DOUGLAS JUNIOR 

TURCHETTI Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague a integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor corrigido, sem prejuízo 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação. Transcorrido o prazo 

sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC). Por fim, saliento 

que transcorrido o prazo para pagamento, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, para que seja 

levada a protesto, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3º, do mesmo Codex. ALTO TAQUARI, 25 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000382-47.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000382-47.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: ENCOMIND 

ENGENHARIA LTDA Especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir. ALTO TAQUARI, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000564-33.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000564-33.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FABIO MAURI GARBUGIO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE ALTO TAQUARI Trata-se de Exceção de Suspeição 

apresentada por Fábio Mauri Garbúgio em face do Promotor de Justiça 

desta Comarca, Dr. João Ribeiro da Mota, de forma incidental à Ação Civil 

Pública nº 1000288-02.2019.8.11.0092. Alegou que desde que o excepto 

foi designado para atuar como Promotor de Justiça nesta Comarca, no 

início do ano de 2018, começou-se uma verdadeira caça às bruxas com 

relação ao excipiente, que é prefeito municipal, tentando de toda maneira 

subverter a realidade dos fatos. Alegou ainda que o excepto age de forma 

parcial e pessoal, na tentativa de retirar o excipiente do poder, bem como 

de proteger o atual vice-prefeito, o Sr. Marco Aurélio Julien. Teceu várias 

condutas praticadas pelo excepto para demonstrar sua postura de 

inimizade e perseguição ao excipiente. Requereu o afastamento do 
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excepto da atuação na Ação Civil Pública nº 1000288-02.2019.8.11.0092, 

passando a função ministerial ser exercida pelo substituto legal. A inicial 

veio instruída com documentos. O excepto apresentou impugnação à 

exceção de suspeição, argumentando que não se encontram presentes 

nenhum dos requisitos legais para adequação do caso concreto, e 

requereu a rejeição do incidente. Juntou documentos. É o relatório. 

DECIDO. Primeiramente, entendo que é o caso de julgamento antecipado do 

mérito, por não haver necessidade de produção de outras provas. Com 

efeito, de acordo com os arts. 145 e 148 do Código de Processo Civil: “Art. 

145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das 

partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que 

tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que 

subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando 

qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, 

inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de 

qualquer das partes. Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de 

suspeição: I - ao membro do Ministério Público; (...)” No caso em tela, 

analisando os fatos narrados na petição inicial, constato que não se 

amoldam a nenhuma das hipóteses previstas pela lei para configuração de 

suspeição e consequente necessidade de afastamento do excepto do 

processo. Isso porque, em primeiro lugar, não foi informado qual o 

interesse ou a vantagem teria o excepto para atuar de forma a prejudicar 

dolosamente o excipiente. Ao contrário, o que se observa é o simples 

cumprimento, pelo membro do Parquet, de suas atribuições constitucionais 

e legais. Com relação à inimizade, é natural e muito comum que a atuação 

do Promotor de Justiça, sobretudo nas causas relativas às ações civis 

públicas e criminais, seja objeto de críticas e descontentamentos por parte 

daqueles cujas condutas são investigadas, mas isso, por si só, não 

transforma o membro ministerial em inimigo dos réus. Aliás, duvido que 

algum demandado na justiça não olhe a parte contrária como um inimigo. 

Porém, tal sentimento não pode ser capaz de configurar a inimizade 

prevista no inciso I do art. 145 do CPC, sob pena de inviabilizar todo o 

sistema de Justiça. A inimizade prevista na lei processual é aquela 

preexistente ao ajuizamento da primeira ação ou procedimento preliminar, 

causada por atrito mútuo ou qualquer outro motivo anterior. E no presente 

caso não foi apontada qual seria o motivo da inimizade anterior. Ressalto 

que diferentemente da atuação do magistrado, é normal que o Promotor de 

Justiça, salvo quando age como fiscal da lei, seja parcial no desempenho 

de suas funções, pois atua como parte no processo, não havendo 

qualquer dever de imparcialidade. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPEIÇÃO DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUIU A 

EXCEÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARGÜIÇÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -ATUAÇÃO DO EXCEPTO COMO 

PARTE NÃO TÊM O CONDÃO DE IMPOR O SEU AFASTAMENTO DO 

PROCESSO POR SUSPEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma das 

finalidades das exceções é proteger a imparcialidade, que constitui 

pressuposto processual subjetivo do Juiz e que, por força do art. 138 do 

CPC, também se estende ao membro do Ministério Público, quando este 

atua como fiscal da lei. Assim, para o bom andamento de uma causa, deve 

o Promotor de Justiça, funcionando como ""custos legis"", apreciar a lide 

como terceiro desinteressado, atuando ""super partes"", em caráter 

substitutivo e subsidiário. 2. Contudo, nos termos do art. 129, III, da 

Constituição da República, o agente ministerial na ação civil pública tem 

posição evidentemente de parte: atua representando a sociedade, como 

seu substituto processual. Portanto, sendo o excepto parte na relação 

processual, tem o mesmo ônus e as mesmas faculdades processuais dos 

excipientes. Neste diapasão, como sujeito parcial do processo e não, 

fiscal da lei, não deve recair sobre ele o mesmo rigor quanto à suspeição 

atribuída ao Magistrado. 3. Agravo desprovido. (TJMG - Agravo de 

Instrumento 1.0460.04.015120-7/001, Relator(a): Des.(a) Brandão Teixeira 

, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2005, publicação da súmula em 

06/05/2005)” Além disso, é um verdadeiro absurdo afirmar que o Ministério 

Público “usa” o Poder Judiciário para fazer valer seus desejos pessoais, 

pois, como é sabido, cabe ao Promotor de Justiça realizar investigações, 

propor medidas e fazer requerimentos, e assim o faz de forma parcial. Por 

sua vez, cabe ao magistrado, este sim imparcial, decidir as questões que 

lhe são postas, de acordo com as normas vigentes, as provas dos autos 

e sua própria convicção. Em outras palavras, o Poder Judiciário não está a 

serviço da vontade pessoal dos membros do Ministério Público, mas sim 

da sociedade, que frequentemente tem seus interesses representados 

pelo órgão ministerial, o que é absolutamente diferente. E mesmo quanto 

aos pedidos formulados no interesse da sociedade esclareço que não são 

deferidos aleatoriamente, mas com base na ordem jurídica e prova dos 

autos, conforme dito acima, sempre com a garantia da ampla defesa e do 

duplo grau de jurisdição. Destarte, inexistindo conduta capaz de 

caracterizar as hipóteses legais de suspeição, impõe-se a rejeição da 

exceção. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a exceção de suspeição. Condeno 

o excipiente no pagamento das despesas processuais. Sem honorários. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquivem-se. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000497-68.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000497-68.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FABIO MAURI GARBUGIO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE ALTO TAQUARI Trata-se de Exceção de Suspeição 

apresentada por Fábio Mauri Garbúgio em face do Promotor de Justiça 

desta Comarca, Dr. João Ribeiro da Mota, de forma incidental à Ação Civil 

Pública nº 1000397-16.2019.8.11.0092. Alegou que desde que o excepto 

foi designado para atuar como Promotor de Justiça nesta Comarca, no 

início do ano de 2018, começou-se uma verdadeira caça às bruxas com 

relação ao excipiente, que é prefeito municipal, tentando de toda maneira 

subverter a realidade dos fatos. Alegou ainda que o excepto age de forma 

parcial e pessoal, na tentativa de retirar o excipiente do poder, bem como 

de proteger o atual vice-prefeito, o Sr. Marco Aurélio Julien. Teceu várias 

condutas praticadas pelo excepto para demonstrar sua postura de 

inimizade e perseguição ao excipiente. Requereu o afastamento do 

excepto da atuação na Ação Civil Pública nº 1000397-16.2019.8.11.0092, 

passando a função ministerial ser exercida pelo substituto legal. A inicial 

veio instruída com documentos. O excepto apresentou impugnação à 

exceção de suspeição, argumentando que não se encontram presentes 

nenhum dos requisitos legais para adequação do caso concreto, e 

requereu a rejeição do incidente. Juntou documentos. É o relatório. 

DECIDO. Primeiramente, entendo que é o caso de julgamento antecipado do 

mérito, por não haver necessidade de produção de outras provas. Com 

efeito, de acordo com os arts. 145 e 148 do Código de Processo Civil: “Art. 

145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das 

partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que 

tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que 

subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando 

qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, 

inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de 

qualquer das partes. Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de 

suspeição: I - ao membro do Ministério Público; (...)” No caso em tela, 

analisando os fatos narrados na petição inicial, constato que não se 

amoldam a nenhuma das hipóteses previstas pela lei para configuração de 

suspeição e consequente necessidade de afastamento do excepto do 

processo. Isso porque, em primeiro lugar, não foi informado qual o 

interesse ou a vantagem teria o excepto para atuar de forma a prejudicar 

dolosamente o excipiente. Ao contrário, o que se observa é o simples 

cumprimento, pelo membro do Parquet, de suas atribuições constitucionais 

e legais. Com relação à inimizade, é natural e muito comum que a atuação 

do Promotor de Justiça, sobretudo nas causas relativas às ações civis 

públicas e criminais, seja objeto de críticas e descontentamentos por parte 

daqueles cujas condutas são investigadas, mas isso, por si só, não 

transforma o membro ministerial em inimigo dos réus. Aliás, duvido que 

algum demandado na justiça não olhe a parte contrária como um inimigo. 

Porém, tal sentimento não pode ser capaz de configurar a inimizade 

prevista no inciso I do art. 145 do CPC, sob pena de inviabilizar todo o 

sistema de Justiça. A inimizade prevista na lei processual é aquela 
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preexistente ao ajuizamento da primeira ação ou procedimento preliminar, 

causada por atrito mútuo ou qualquer outro motivo anterior. E no presente 

caso não foi apontada qual seria o motivo da inimizade anterior. Ressalto 

que diferentemente da atuação do magistrado, é normal que o Promotor de 

Justiça, salvo quando age como fiscal da lei, seja parcial no desempenho 

de suas funções, pois atua como parte no processo, não havendo 

qualquer dever de imparcialidade. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPEIÇÃO DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUIU A 

EXCEÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARGÜIÇÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -ATUAÇÃO DO EXCEPTO COMO 

PARTE NÃO TÊM O CONDÃO DE IMPOR O SEU AFASTAMENTO DO 

PROCESSO POR SUSPEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma das 

finalidades das exceções é proteger a imparcialidade, que constitui 

pressuposto processual subjetivo do Juiz e que, por força do art. 138 do 

CPC, também se estende ao membro do Ministério Público, quando este 

atua como fiscal da lei. Assim, para o bom andamento de uma causa, deve 

o Promotor de Justiça, funcionando como ""custos legis"", apreciar a lide 

como terceiro desinteressado, atuando ""super partes"", em caráter 

substitutivo e subsidiário. 2. Contudo, nos termos do art. 129, III, da 

Constituição da República, o agente ministerial na ação civil pública tem 

posição evidentemente de parte: atua representando a sociedade, como 

seu substituto processual. Portanto, sendo o excepto parte na relação 

processual, tem o mesmo ônus e as mesmas faculdades processuais dos 

excipientes. Neste diapasão, como sujeito parcial do processo e não, 

fiscal da lei, não deve recair sobre ele o mesmo rigor quanto à suspeição 

atribuída ao Magistrado. 3. Agravo desprovido. (TJMG - Agravo de 

Instrumento 1.0460.04.015120-7/001, Relator(a): Des.(a) Brandão Teixeira 

, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2005, publicação da súmula em 

06/05/2005)” Além disso, é um verdadeiro absurdo afirmar que o Ministério 

Público “usa” o Poder Judiciário para fazer valer seus desejos pessoais, 

pois, como é sabido, cabe ao Promotor de Justiça realizar investigações, 

propor medidas e fazer requerimentos, e assim o faz de forma parcial. Por 

sua vez, cabe ao magistrado, este sim imparcial, decidir as questões que 

lhe são postas, de acordo com as normas vigentes, as provas dos autos 

e sua própria convicção. Em outras palavras, o Poder Judiciário não está a 

serviço da vontade pessoal dos membros do Ministério Público, mas sim 

da sociedade, que frequentemente tem seus interesses representados 

pelo órgão ministerial, o que é absolutamente diferente. E mesmo quanto 

aos pedidos formulados no interesse da sociedade esclareço que não são 

deferidos aleatoriamente, mas com base na ordem jurídica e prova dos 

autos, conforme dito acima, sempre com a garantia da ampla defesa e do 

duplo grau de jurisdição. Destarte, inexistindo conduta capaz de 

caracterizar as hipóteses legais de suspeição, impõe-se a rejeição da 

exceção. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a exceção de suspeição. Condeno 

o excipiente no pagamento das despesas processuais. Sem honorários. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquivem-se. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000355-30.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM URBANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000355-30.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOAQUIM URBANO DE 

OLIVEIRA CITE o(a) executado(a) no endereço informado às fls. 40 e na 

forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

juros, multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição 

inicial ou garanta a execução. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, do Novo Código de Processo Civil. Se a penhora recair sobre bens 

imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu/sua cônjuge. ALTO TAQUARI, 26 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000311-11.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMADEMAT-CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS 

NO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000311-11.2020.8.11.0092. 

R E Q U E R E N T E :  R U B E N S  M A R Q U E S  R E Q U E R I D O : 

COMADEMAT-CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS 

NO ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de Medida Cautelar com Pedido 

Liminar proposta por Rubens Marques em face da Convenção dos 

Ministros e das Assembleias de Deus do Estado de Mato Grosso - 

COMADEMAT, ambos devidamente qualificados. A parte autora requereu a 

desistência da ação – I.D 30679505. Diante do exposto, Julgo Extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Desnecessária a anuência e intimação da parte 

requerida ante a ausência de chamamento inicial. Custas já recolhidas. 

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P.I. ALTO TAQUARI, 25 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 590-09.2018.811.0084

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA 

DE MELO - OAB:24282/O, Ercilio Martini Junior - OAB:19.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 "[...] Assim, não havendo preliminares a serem decididas e nem nulidades 

a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

1) A fim de viabilizar a precisa atuação probatória, delimito como questões 

relevantes de direito: a) os efetivos danos de ordem moral; b) a existência, 

gravidade e extensão dos danos estéticos; c) a culpa concorrente.

2) DEFIRO o pedido de produção de prova pericial e determino a realização 

de perícia médica. Para tanto, nomeio o médico perito Dr. Charles Miranda 

Medeiros, CRM 3253/MT [...]"

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001008-34.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001008-34.2019.8.11.0038 REQUERENTE: GRACIELE VIEIRA RICARDO 

REIS REQUERIDO: RICARDO RODRIGUES DA SILVA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – NCPC, art. 719 e ss. - HOMOLOGAÇÃO DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL – NCPC, art. 725, VIII -, tendo como 

INTERESSADOS GRACIELE VIEIRA RICARDO REIS e RICARDO RODRIGUES 

DA SILVA, em que, entre outros, requerem a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita e a homologação de 

autocomposição/acordo extrajudicial firmado, requerendo a regularização 

da guarda, visitas e alimentos, juntando aos autos os documentos 

pessoais. A representante do Ministério Público manifestou pela 

homologação do acordo. Juntou documentos. É o relato do necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte 

requerente/interessada pugna por questão expressa no NCPC, art. 719 e 

ss., razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação, não 

sendo o magistrado “obrigado a observar critério de legalidade estrita, 

podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente 

ou oportuna” - NCPC, art. 723, parágrafo único. A Fazenda Pública 

somente será ouvida nos casos em que tiver interesse não sendo essa a 

hipótese – NCPC, art. 722. A matéria fática veio comprovada por 

documentos e evidencio despiciente a designação de audiência de 

instrução ou a produção de outras provas - NCPC, art. 373, I -, mormente 

porque o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, 

podendo, inclusive, indeferir a produção de provas que entender 

desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação de zelar 

pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c NCPC, art. 

139, II. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. As 

partes/interessados objetivam a homologação de autocomposição 

extrajudicial firmado por elas, observados os requisitos legais e em 

documento assinado – NCPC, art. 725, VIII. A guarda da filha comum A. R. 

R., nascida em 26/1/2017, ficará sob a responsabilidade da genitora 

GRACIELE VIEIRA RICARDO REIS, podendo o genitor RICARDO 

RODRIGUES DA SILVA exercer a visitas nas segundas-feiras, 

quartas-feiras e sextas-feiras, retirando a filha 18h e devolvendo as 22h, 

assim como 1 (um) final de semana por mês, desde que comunique com 7 

(sete) dias de antecedência. Ademais, ele prestará alimentos no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), a ser depositado até o dia 12 de cada mês em 

conta corrente n. 1416-8, agência 0801, Banco Bradesco S.A.. Em caso 

de eventual impossibilidade de transação bancária, poderá ser feito o 

pagamento em mãos, mediante recibo. Em relação as despesas 

médico-hospitalares, farmacêuticas, odontológicas e materiais escolares, 

os genitores que detém a guarda deveram recorrer inicialmente à rede 

pública, sendo que não fornecido, as partes arcarão cada qual com 50% 

(cinquenta por cento). A guarda, para a proteção da pessoa dos filhos, 

será unilateral ou compartilhada, compreendendo aquela a atribuída a um 

só dos genitores ou a alguém que o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, 

por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, sendo que nesta o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos. Ademais, na hipótese em que os guardiões residam 

em municípios diversos, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos – CC/02, art. 

1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 11.698/08. A legislação civil é expressa no 

sentido de que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor – 

CC/02, art. 1.584, § 2º, incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente 

prova pré-constituída da obrigação alimentar e diante das informações 

constantes nos autos sobre a necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, aparentemente não há prejuízos aos filhos no que foi 

acordado. Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores/partes são titulares 

do direito que dispõem, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, 

III, “b”. Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

devendo ocorrer da forma pactuada, assim como considerado o fato de 

que foram assistidos pelo Núcleo de Prática Jurídica da FCARP. Após o 

trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO 

que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos 

a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado, prossiga com a execução/cumprimento na 

forma disposta pela legislação processual – NCPC, art. 513 e ss.. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como intimação das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) 

representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) 

representante do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, 

fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico 

- Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. 

Cumpra. Araputanga-MT, 25 de março de 2020 - 14:13:45. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000129-90.2020.8.11.0038 REQUERENTE: CLEIDIANE DA ROCHA 

GENELHU, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR Visto e bem 

examinado. Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DA 

EXTINÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL – NCPC, arts. 719 e 731 e 

ss. -, tendo como INTERESSADOS CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU e 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, em que, entre outros, 

requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e 

pretendem a extinção consensual do vínculo de união estável e 

HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, juntando 

documentos, entre os quais os pessoais. O(a) representante do Ministério 

Público manifestou pela procedência dos pedidos e homologação do 

acordo. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A parte autora/requerente pugna por questão expressa no 
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NCPC, art. 731 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular processamento 

da ação. A matéria fática veio comprovada por documentos e evidencio 

despiciente a designação de audiência de instrução ou a produção de 

outras provas - NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre 

na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a 

produção de provas que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 

371 – diante da obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – 

CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. As partes/interessados objetivam a 

homologação de acordo firmado por elas, observados os requisitos legais 

e em documento assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. A 

Constituição Federal reconhece no artigo 226, § 3º, a união estável entre 

homem e mulher como entidade familiar, o que foi ratificado pelo CC/02, art. 

1.723, este que dispõe como requisitos para seu reconhecimento a 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família, presentes no caso em que as partes afirmam 

sua ocorrência. No documento as partes/interessados reconhecem que 

conviveram em união estável pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses 

e requerem a dissolução dessa relação, da qual tiveram uma filha A. M. G. 

A., nascida em 21/5/2018. Acordaram as partes que a guarda da criança 

será de forma compartilhada, visitas de maneira livre, sendo que o genitor 

prestará alimentos no valor de 1 (um) salário mínimo, atualmente 

correspondente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), a serem 

depositados na conta poupança 010010805043508, agência do Sicredi de 

Araputanga-MT, tendo como titular a filha dos acordantes As despesas 

extraordinárias serão promovidos pelas partes no proporcional de 50% 

(cinquenta por cento) para cada um dos genitores, sendo que a criança 

possui plano de saúde da UNIMED, cujo o pagamento é custeado pelo 

genitor e será mantido enquanto tiver condições financeiras. Com relação 

à partilha dos bens, as partes esclareceram que os bens da residência já 

foram devidamente partilhados e que, apesar de não possuírem demais 

bens, o acordante OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR transferiu 

para a acordante CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU uma motocicleta 

HONDA NXR 160 BROS ESDD, placa QCV 7843, cor VERMELHA. Portanto, 

demonstrado/afirmado o relacionamento público do casal por aproximados 

2 (dois) anos e 6 (seis) meses ininterruptos, - 28/7/2017 até 31/1/2020 – 

de forma contínua e duradoura, configurando união estável, que é tutelada 

tanto pela CRFB/1988, art. 226, § 3º, quanto pelo CC/02, art. 1.723 e ss.. O 

CC/02, art. 1.725, prescreve que na união estável, salvo contrato escrito 

entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, 

o regime da comunhão parcial de bens e, também o art. 5º da Lei n. 

9.278/96 considera os bens adquiridos por um ou por ambos os 

conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são 

considerados fruto do trabalho e da cooperação comum, passando a 

pertencer a ambos em partes iguais, cuja divisão foi acordada. Inexiste 

prazo legal de separação para que ocorra a dissolução da união estável. 

Com o advento da EC n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º do 

artigo 226 da Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal 

necessário para o divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges 

(judicial ou extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de 

comprovação da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos 

casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 

(dois) anos, motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e 

instruída com os documentos necessários, sendo a hipótese de 

julgamento antecipado da lide, o reconhecimento e dissolução da união 

estável a medida que se impõe. Ademais, prescindível a audiência de 

ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, do CPC -, a 

qual foi suprimida na legislação processual atual em que o divórcio 

consensual passou a ser integralmente disciplinado no NCPC, arts 731 até 

734, para a decretação de divórcio consensual e a homologação do 

respectivo acordo firmado entre os cônjuges quando devidamente 

comprovado o firme propósito das partes quanto à dissolução do vínculo 

conjugal e inexistente ameaça ou lesão a interesse de filho menor, 

inexistindo previsão sobre a necessidade quanto à união estável. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE 

RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO 

HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação 

dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de 

divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o 

magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a 

sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a 

ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não 

havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica 

na sua ausência, a anulação do processo. 4. Ainda que a CF/88, na 

redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras 

anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal 

estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 

66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC 

e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da 

substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem 

constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos 

necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe,in 

casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto 

no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu 

qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente 

interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da 

matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA) A guarda, para a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral 

ou compartilhada, compreendendo aquela a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, sendo que nesta o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos. Ademais, na hipótese em que os guardiões residam 

em municípios diversos, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos – CC/02, art. 

1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 11.698/08. A legislação civil é expressa no 

sentido de que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor – 

CC/02, art. 1.584, § 2º, incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente 

prova pré-constituída da obrigação alimentar e diante das informações 

constantes nos autos sobre a necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, aparentemente não há prejuízos ao(s) filho(s) no que 

foi acordado. No que se refere aos demais termos avençados, ausente 

fato que impeça a sua homologação por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e DECLARO reconhecida e dissolvida/extinta a 

UNIÃO ESTÁVEL dos INTERESSADOS CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU e 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, pelo período afirmado de 

28/7/2017 até 31/1/2020, a fim de que a sentença produza seus jurídicos e 

legais efeitos - NCPC, art. 487, I, art. 226, § 3º, da CRFB/1988, art. 5º da 

Lei n. 9.278/96 e CC/02, arts. 1.723 a 1.725. No que se refere à 

transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. Condeno a parte 

requerente/interessada no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata - 50% (cinquenta por cento) – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade para apenas para CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 
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devendo ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em julgado – NCPC, 

arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação 

processual – NCPC, art. 513 e ss.. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de 

seus patronos. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma 

vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade 

de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como 

fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 1000129-90.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. R. G. (REQUERENTE)
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OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 
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RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000129-90.2020.8.11.0038 REQUERENTE: CLEIDIANE DA ROCHA 

GENELHU, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR Visto e bem 

examinado. Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DA 

EXTINÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL – NCPC, arts. 719 e 731 e 

ss. -, tendo como INTERESSADOS CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU e 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, em que, entre outros, 

requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e 

pretendem a extinção consensual do vínculo de união estável e 

HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, juntando 

documentos, entre os quais os pessoais. O(a) representante do Ministério 

Público manifestou pela procedência dos pedidos e homologação do 

acordo. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A parte autora/requerente pugna por questão expressa no 

NCPC, art. 731 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular processamento 

da ação. A matéria fática veio comprovada por documentos e evidencio 

despiciente a designação de audiência de instrução ou a produção de 

outras provas - NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre 

na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a 

produção de provas que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 

371 – diante da obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – 

CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. As partes/interessados objetivam a 

homologação de acordo firmado por elas, observados os requisitos legais 

e em documento assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. A 

Constituição Federal reconhece no artigo 226, § 3º, a união estável entre 

homem e mulher como entidade familiar, o que foi ratificado pelo CC/02, art. 

1.723, este que dispõe como requisitos para seu reconhecimento a 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família, presentes no caso em que as partes afirmam 

sua ocorrência. No documento as partes/interessados reconhecem que 

conviveram em união estável pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses 

e requerem a dissolução dessa relação, da qual tiveram uma filha A. M. G. 

A., nascida em 21/5/2018. Acordaram as partes que a guarda da criança 

será de forma compartilhada, visitas de maneira livre, sendo que o genitor 

prestará alimentos no valor de 1 (um) salário mínimo, atualmente 

correspondente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), a serem 

depositados na conta poupança 010010805043508, agência do Sicredi de 

Araputanga-MT, tendo como titular a filha dos acordantes As despesas 

extraordinárias serão promovidos pelas partes no proporcional de 50% 

(cinquenta por cento) para cada um dos genitores, sendo que a criança 

possui plano de saúde da UNIMED, cujo o pagamento é custeado pelo 

genitor e será mantido enquanto tiver condições financeiras. Com relação 

à partilha dos bens, as partes esclareceram que os bens da residência já 

foram devidamente partilhados e que, apesar de não possuírem demais 

bens, o acordante OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR transferiu 

para a acordante CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU uma motocicleta 

HONDA NXR 160 BROS ESDD, placa QCV 7843, cor VERMELHA. Portanto, 

demonstrado/afirmado o relacionamento público do casal por aproximados 

2 (dois) anos e 6 (seis) meses ininterruptos, - 28/7/2017 até 31/1/2020 – 

de forma contínua e duradoura, configurando união estável, que é tutelada 

tanto pela CRFB/1988, art. 226, § 3º, quanto pelo CC/02, art. 1.723 e ss.. O 

CC/02, art. 1.725, prescreve que na união estável, salvo contrato escrito 

entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, 

o regime da comunhão parcial de bens e, também o art. 5º da Lei n. 

9.278/96 considera os bens adquiridos por um ou por ambos os 

conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são 

considerados fruto do trabalho e da cooperação comum, passando a 

pertencer a ambos em partes iguais, cuja divisão foi acordada. Inexiste 

prazo legal de separação para que ocorra a dissolução da união estável. 

Com o advento da EC n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º do 

artigo 226 da Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal 

necessário para o divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges 

(judicial ou extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de 

comprovação da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos 

casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 

(dois) anos, motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e 

instruída com os documentos necessários, sendo a hipótese de 

julgamento antecipado da lide, o reconhecimento e dissolução da união 

estável a medida que se impõe. Ademais, prescindível a audiência de 

ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, do CPC -, a 

qual foi suprimida na legislação processual atual em que o divórcio 

consensual passou a ser integralmente disciplinado no NCPC, arts 731 até 

734, para a decretação de divórcio consensual e a homologação do 

respectivo acordo firmado entre os cônjuges quando devidamente 

comprovado o firme propósito das partes quanto à dissolução do vínculo 

conjugal e inexistente ameaça ou lesão a interesse de filho menor, 

inexistindo previsão sobre a necessidade quanto à união estável. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE 

RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO 

HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação 

dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de 

divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o 

magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a 

sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a 

ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não 

havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica 

na sua ausência, a anulação do processo. 4. Ainda que a CF/88, na 

redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras 

anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal 

estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 

66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC 

e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da 

substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem 

constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos 

necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe,in 

casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto 

no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu 

qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente 

interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da 

matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA) A guarda, para a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral 

ou compartilhada, compreendendo aquela a atribuída a um só dos 
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genitores ou a alguém que o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, sendo que nesta o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos. Ademais, na hipótese em que os guardiões residam 

em municípios diversos, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos – CC/02, art. 

1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 11.698/08. A legislação civil é expressa no 

sentido de que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor – 

CC/02, art. 1.584, § 2º, incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente 

prova pré-constituída da obrigação alimentar e diante das informações 

constantes nos autos sobre a necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, aparentemente não há prejuízos ao(s) filho(s) no que 

foi acordado. No que se refere aos demais termos avençados, ausente 

fato que impeça a sua homologação por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e DECLARO reconhecida e dissolvida/extinta a 

UNIÃO ESTÁVEL dos INTERESSADOS CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU e 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, pelo período afirmado de 

28/7/2017 até 31/1/2020, a fim de que a sentença produza seus jurídicos e 

legais efeitos - NCPC, art. 487, I, art. 226, § 3º, da CRFB/1988, art. 5º da 

Lei n. 9.278/96 e CC/02, arts. 1.723 a 1.725. No que se refere à 

transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. Condeno a parte 

requerente/interessada no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata - 50% (cinquenta por cento) – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade para apenas para CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

devendo ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em julgado – NCPC, 

arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação 

processual – NCPC, art. 513 e ss.. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de 

seus patronos. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma 

vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade 

de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como 

fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001010-04.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001010-04.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARILIA SANTOS DE JESUS 

REQUERIDO: ANA MARIA SILVA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NCPC, art. 719 e ss. - 

HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL – NCPC, art. 

725, VIII -, tendo como INTERESSADOS ANA MARIA SILVA e MARILIA 

SANTOS DE JESUS, em que, entre outros, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e a homologação de 

autocomposição/acordo extrajudicial firmado, requerendo a regularização 

das visitas, juntando aos autos os documentos pessoais.. Juntou 

documentos. O(A) representante do Ministério Público manifestou pela 

homologação do acordo. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte requerente/interessada pugna por 

questão expressa no NCPC, art. 719 e ss., razão pela qual DETERMINO o 

regular processamento da ação, não sendo o magistrado “obrigado a 

observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a 

solução que considerar mais conveniente ou oportuna” - NCPC, art. 723, 

parágrafo único. A Fazenda Pública somente será ouvida nos casos em 

que tiver interesse não sendo essa a hipótese – NCPC, art. 722. A matéria 

fática veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a 

designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas - 

NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da 

respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 

que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da 

obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, 

LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. As partes/interessados objetivam a homologação de 

autocomposição extrajudicial firmado por elas, observados os requisitos 

legais e em documento assinado – NCPC, art. 725, VIII. Há acordo entre as 

partes sobre visitas, conforme termo nos autos requerendo sua 

homologação, pois ANA MARIA SILVA é avó paterna do menor M. V. S. C., 

nascido em 15/7/2015, filho de Venicius Carvalho Silva e MARÍLIA 

SANTOS DE JESUS, sendo essa parte/interessada, no qual aquela avó 

paterna terá o direito de visitar a criança M. V. S. C., nascido em 

15/7/2015, nos finais de semana alternados. Aparentemente não há 

prejuízo ao menor, neto e filho das interessadas, em permitir a visitação do 

ascendente. Isso posto e considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. Condeno a parte 

requerente/interessada no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de procedimento de 

jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse profissional de forma 

resistida no caso ou a citação de parte adversa, mormente na hipótese em 

que assistidas pelo Núcleo de Prática Jurídica da FCARP. Após o trânsito 

em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, 
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atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado, prossiga com a execução/cumprimento na 

forma disposta pela legislação processual – NCPC, art. 513 e ss.. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como intimação das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) 

representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) 

representante do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, 

fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico 

- Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. 

Cumpra. Araputanga-MT, 25 de março de 2020 - 14:58:40. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001071-59.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVAREZ DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVERINO LINO DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001071-59.2019.8.11.0038 REQUERENTE: LUZIA ALVAREZ DOS REIS 

REQUERIDO: ALVERINO LINO DOS REIS Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE 

FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. –, ajuizada por LUZIA ALVAREZ DOS REIS 

em desfavor de ALVERINO LINO DOS REIS, em que foi concedido o pedido 

liminar para que o requerido preste/pague alimentos para a requerente no 

valor de R$400,00 (quatrocentos reais). No curso do processo as partes 

compuseram um acordo e manifestaram pela dissolução do vínculo 

conjugal e HOMOLOGAÇÃO do firmado pelas partes, juntando 

documentos, entre os quais a certidão de casamento. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o 

conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições 

de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de 

recursos dessa para pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA também em favor do requerido, ora 

parte/interessado ALVERINO LINO DOS REIS. Aparentemente 

caracterizada a advocacia pro bono em relação ao requerido, que 

consiste na prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos 

em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus 

assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para 

a contratação de profissional, ou exercida em favor de pessoas naturais 

que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do 

próprio sustento, contratar advogado, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de nomeação do(a) advogado(a)/patrono(a) como dativo e para receber 

honorários pagos/adimplidos pelo Estado, uma vez que diretamente 

constituído(a) pela parte. Outrossim, não é possível à parte escolher o(a) 

profissional e transferir ao Poder Público o ônus quando há prévia 

necessidade de busca/procura da Defensoria Pública e, onde inexistente, 

utilizar-se de profissional indicado/nomeado em substituição e entre os 

inscritos/cadastrados, respeitado, dentro do possível, um sistema de 

rodízio sequenciado - artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como em 

atendimento ao disposto na Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da 

Nomeação de Defensor Dativo. Ademais, advirto que a advocacia pro 

bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem 

beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de 

publicidade para captação de clientela, permitida apenas a divulgação 

institucional e genérica da atividade, assim como que no exercício dessa 

advocacia, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de 

forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu 

patrocínio - Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil –OAB, art. 30, §§. A parte pugna por questão expressa no NCPC, 

art. 731 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular processamento da 

ação com base nesse procedimento. Não é necessária a prévia intimação 

do(a) representante do Ministério Público para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, intervenha como fiscal da ordem jurídica – NCPC, art. 721 -, 

diante da ausência de interesse de incapaz – NCPC, art. 178, II -, bem 

como ser desnecessária a intervenção ministerial em ações de separação 

e divórcio, consensual ou litigioso, exceto quando existir interesse de 

incapaz em jogo, deixando as questões relacionadas a esses feitos a 

cargo da autonomia privada dos cônjuges, assim como existir previsão 

expressa de que “Nas ações de família, o Ministério Público somente 

intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido 

previamente à homologação de acordo” - NCPC, art. 698. A matéria fática 

veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a designação 

de audiência de instrução ou a produção de outras provas - NCPC, art. 

373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da respectiva 

convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas que 

entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação 

de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c 

NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. As 

partes/interessados objetivam a homologação de acordo firmado por elas, 

observados os requisitos legais e em documento assinado por ambos 

cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem casados civilmente 

desde o dia 22/10/1983, sob o regime comunhão parcial de bens, e que 

dessa união tiveram 2 (dois) filhos, maiores/capazes e bens que já foram 

devidamente partilhados em 2018. A requerente renuncia seu direito de 

pensão, contudo as partes esclarecem que o valor depositado em juízo R$ 

400,00 (quatrocentos reais) será transferido para LUZIA ALVAREZ DOS 

REIS. Com o advento da EC n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º 

do artigo 226 da Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal 

necessário para o divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges 

(judicial ou extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de 

comprovação da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos 

casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 

(dois) anos, motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e 

instruída com os documentos necessários, sendo a hipótese de 

julgamento antecipado da lide, a decretação do divórcio é medida que se 

impõe. Ademais, prescindível a audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da 

Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, do CPC -, a qual foi suprimida na 

legislação processual atual em que o divórcio consensual passou a ser 

integralmente disciplinado no NCPC, arts 731 até 734, para a decretação 

de divórcio consensual e a homologação do respectivo acordo firmado 

entre os cônjuges quando devidamente comprovado o firme propósito das 

partes quanto à dissolução do vínculo conjugal e inexistente ameaça ou 

lesão a interesse de filho menor. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do 

art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe 

falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos 

a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese 

de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de 

conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente 

formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de 
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direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 

processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha 

mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o 

CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da 

CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova 

interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais 

poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e 

relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta 

Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio 

Consensual Direto. 5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio 

da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 

notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de 

inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática 

dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a 

que se nega provimento”. (STJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA) No que se refere aos 

demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua homologação 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, 

REVOGO a decisão que CONCEDEU a LIMINAR e RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO dos 

INTERESSADOS LUZIA ALVAREZ DOS REIS e ALVERINO LINO DOS REIS - 

NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No que se refere à 

transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa manterá o 

nome de casada. Diante do pedido expresso, expeça o alvará judicial de 

levantamento em nome da beneficiária. Condeno as partes 

requerentes/interessadas no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de procedimento de 

jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse profissional de forma 

resistida no caso. Outrossim, sendo certo que na época da nomeação e 

ajuizamento/distribuição da ação não havia Defensor Público respondendo 

na Comarca, na forma prevista pelo artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como 

pelos serviços prestados e necessidade de adequação dos valores como 

o trabalho efetivamente prestado e, atento ao decidido no Tema/Repetitivo 

n. 984 do STJ, arbitro honorários em 4 (quatro) URHs em favor da Dra. 

GRACIELI BORGES MARIA MENDES OAB/MT 21.832, convertidos nessa 

data, cuja certidão para pagamento/execução será expedida quando da 

conclusão dos serviços de advocacia no feito e trânsito em julgado. Após 

o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, 

DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência 

do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a 

execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual – 

NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os mandados de 

averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, art. 107, § 2º 

- e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou 

direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 14 -, e, 

caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de 

seus patronos. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma 

vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade 

de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como 

fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001071-59.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVAREZ DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVERINO LINO DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001071-59.2019.8.11.0038 REQUERENTE: LUZIA ALVAREZ DOS REIS 

REQUERIDO: ALVERINO LINO DOS REIS Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE 

FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. –, ajuizada por LUZIA ALVAREZ DOS REIS 

em desfavor de ALVERINO LINO DOS REIS, em que foi concedido o pedido 

liminar para que o requerido preste/pague alimentos para a requerente no 

valor de R$400,00 (quatrocentos reais). No curso do processo as partes 

compuseram um acordo e manifestaram pela dissolução do vínculo 

conjugal e HOMOLOGAÇÃO do firmado pelas partes, juntando 

documentos, entre os quais a certidão de casamento. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o 

conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições 

de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de 

recursos dessa para pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA também em favor do requerido, ora 

parte/interessado ALVERINO LINO DOS REIS. Aparentemente 

caracterizada a advocacia pro bono em relação ao requerido, que 

consiste na prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos 

em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus 

assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para 

a contratação de profissional, ou exercida em favor de pessoas naturais 

que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do 

próprio sustento, contratar advogado, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de nomeação do(a) advogado(a)/patrono(a) como dativo e para receber 

honorários pagos/adimplidos pelo Estado, uma vez que diretamente 

constituído(a) pela parte. Outrossim, não é possível à parte escolher o(a) 

profissional e transferir ao Poder Público o ônus quando há prévia 

necessidade de busca/procura da Defensoria Pública e, onde inexistente, 

utilizar-se de profissional indicado/nomeado em substituição e entre os 

inscritos/cadastrados, respeitado, dentro do possível, um sistema de 

rodízio sequenciado - artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como em 

atendimento ao disposto na Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da 

Nomeação de Defensor Dativo. Ademais, advirto que a advocacia pro 

bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem 

beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de 

publicidade para captação de clientela, permitida apenas a divulgação 

institucional e genérica da atividade, assim como que no exercício dessa 

advocacia, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de 

forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu 

patrocínio - Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil –OAB, art. 30, §§. A parte pugna por questão expressa no NCPC, 
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art. 731 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular processamento da 

ação com base nesse procedimento. Não é necessária a prévia intimação 

do(a) representante do Ministério Público para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, intervenha como fiscal da ordem jurídica – NCPC, art. 721 -, 

diante da ausência de interesse de incapaz – NCPC, art. 178, II -, bem 

como ser desnecessária a intervenção ministerial em ações de separação 

e divórcio, consensual ou litigioso, exceto quando existir interesse de 

incapaz em jogo, deixando as questões relacionadas a esses feitos a 

cargo da autonomia privada dos cônjuges, assim como existir previsão 

expressa de que “Nas ações de família, o Ministério Público somente 

intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido 

previamente à homologação de acordo” - NCPC, art. 698. A matéria fática 

veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a designação 

de audiência de instrução ou a produção de outras provas - NCPC, art. 

373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da respectiva 

convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas que 

entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação 

de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c 

NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. As 

partes/interessados objetivam a homologação de acordo firmado por elas, 

observados os requisitos legais e em documento assinado por ambos 

cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem casados civilmente 

desde o dia 22/10/1983, sob o regime comunhão parcial de bens, e que 

dessa união tiveram 2 (dois) filhos, maiores/capazes e bens que já foram 

devidamente partilhados em 2018. A requerente renuncia seu direito de 

pensão, contudo as partes esclarecem que o valor depositado em juízo R$ 

400,00 (quatrocentos reais) será transferido para LUZIA ALVAREZ DOS 

REIS. Com o advento da EC n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º 

do artigo 226 da Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal 

necessário para o divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges 

(judicial ou extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de 

comprovação da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos 

casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 

(dois) anos, motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e 

instruída com os documentos necessários, sendo a hipótese de 

julgamento antecipado da lide, a decretação do divórcio é medida que se 

impõe. Ademais, prescindível a audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da 

Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, do CPC -, a qual foi suprimida na 

legislação processual atual em que o divórcio consensual passou a ser 

integralmente disciplinado no NCPC, arts 731 até 734, para a decretação 

de divórcio consensual e a homologação do respectivo acordo firmado 

entre os cônjuges quando devidamente comprovado o firme propósito das 

partes quanto à dissolução do vínculo conjugal e inexistente ameaça ou 

lesão a interesse de filho menor. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do 

art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe 

falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos 

a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese 

de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de 

conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente 

formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de 

direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 

processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha 

mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o 

CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da 

CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova 

interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais 

poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e 

relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta 

Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio 

Consensual Direto. 5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio 

da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 

notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de 

inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática 

dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a 

que se nega provimento”. (STJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA) No que se refere aos 

demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua homologação 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, 

REVOGO a decisão que CONCEDEU a LIMINAR e RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO dos 

INTERESSADOS LUZIA ALVAREZ DOS REIS e ALVERINO LINO DOS REIS - 

NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No que se refere à 

transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa manterá o 

nome de casada. Diante do pedido expresso, expeça o alvará judicial de 

levantamento em nome da beneficiária. Condeno as partes 

requerentes/interessadas no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de procedimento de 

jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse profissional de forma 

resistida no caso. Outrossim, sendo certo que na época da nomeação e 

ajuizamento/distribuição da ação não havia Defensor Público respondendo 

na Comarca, na forma prevista pelo artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como 

pelos serviços prestados e necessidade de adequação dos valores como 

o trabalho efetivamente prestado e, atento ao decidido no Tema/Repetitivo 

n. 984 do STJ, arbitro honorários em 4 (quatro) URHs em favor da Dra. 

GRACIELI BORGES MARIA MENDES OAB/MT 21.832, convertidos nessa 

data, cuja certidão para pagamento/execução será expedida quando da 

conclusão dos serviços de advocacia no feito e trânsito em julgado. Após 

o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, 

DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência 

do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a 

execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual – 

NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os mandados de 

averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, art. 107, § 2º 

- e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou 

direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 14 -, e, 

caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de 

seus patronos. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma 

vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade 

de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como 

fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001071-59.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVAREZ DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVERINO LINO DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001071-59.2019.8.11.0038 REQUERENTE: LUZIA ALVAREZ DOS REIS 

REQUERIDO: ALVERINO LINO DOS REIS Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE 

FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. –, ajuizada por LUZIA ALVAREZ DOS REIS 

em desfavor de ALVERINO LINO DOS REIS, em que foi concedido o pedido 

liminar para que o requerido preste/pague alimentos para a requerente no 

valor de R$400,00 (quatrocentos reais). No curso do processo as partes 

compuseram um acordo e manifestaram pela dissolução do vínculo 

conjugal e HOMOLOGAÇÃO do firmado pelas partes, juntando 

documentos, entre os quais a certidão de casamento. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o 

conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições 

de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de 

recursos dessa para pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA também em favor do requerido, ora 

parte/interessado ALVERINO LINO DOS REIS. Aparentemente 

caracterizada a advocacia pro bono em relação ao requerido, que 

consiste na prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos 

em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus 

assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para 

a contratação de profissional, ou exercida em favor de pessoas naturais 

que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do 

próprio sustento, contratar advogado, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de nomeação do(a) advogado(a)/patrono(a) como dativo e para receber 

honorários pagos/adimplidos pelo Estado, uma vez que diretamente 

constituído(a) pela parte. Outrossim, não é possível à parte escolher o(a) 

profissional e transferir ao Poder Público o ônus quando há prévia 

necessidade de busca/procura da Defensoria Pública e, onde inexistente, 

utilizar-se de profissional indicado/nomeado em substituição e entre os 

inscritos/cadastrados, respeitado, dentro do possível, um sistema de 

rodízio sequenciado - artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como em 

atendimento ao disposto na Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da 

Nomeação de Defensor Dativo. Ademais, advirto que a advocacia pro 

bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem 

beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de 

publicidade para captação de clientela, permitida apenas a divulgação 

institucional e genérica da atividade, assim como que no exercício dessa 

advocacia, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de 

forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu 

patrocínio - Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil –OAB, art. 30, §§. A parte pugna por questão expressa no NCPC, 

art. 731 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular processamento da 

ação com base nesse procedimento. Não é necessária a prévia intimação 

do(a) representante do Ministério Público para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, intervenha como fiscal da ordem jurídica – NCPC, art. 721 -, 

diante da ausência de interesse de incapaz – NCPC, art. 178, II -, bem 

como ser desnecessária a intervenção ministerial em ações de separação 

e divórcio, consensual ou litigioso, exceto quando existir interesse de 

incapaz em jogo, deixando as questões relacionadas a esses feitos a 

cargo da autonomia privada dos cônjuges, assim como existir previsão 

expressa de que “Nas ações de família, o Ministério Público somente 

intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido 

previamente à homologação de acordo” - NCPC, art. 698. A matéria fática 

veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a designação 

de audiência de instrução ou a produção de outras provas - NCPC, art. 

373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da respectiva 

convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas que 

entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação 

de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c 

NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. As 

partes/interessados objetivam a homologação de acordo firmado por elas, 

observados os requisitos legais e em documento assinado por ambos 

cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem casados civilmente 

desde o dia 22/10/1983, sob o regime comunhão parcial de bens, e que 

dessa união tiveram 2 (dois) filhos, maiores/capazes e bens que já foram 

devidamente partilhados em 2018. A requerente renuncia seu direito de 

pensão, contudo as partes esclarecem que o valor depositado em juízo R$ 

400,00 (quatrocentos reais) será transferido para LUZIA ALVAREZ DOS 

REIS. Com o advento da EC n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º 

do artigo 226 da Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal 

necessário para o divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges 

(judicial ou extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de 

comprovação da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos 

casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 

(dois) anos, motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e 

instruída com os documentos necessários, sendo a hipótese de 

julgamento antecipado da lide, a decretação do divórcio é medida que se 

impõe. Ademais, prescindível a audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da 

Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, do CPC -, a qual foi suprimida na 

legislação processual atual em que o divórcio consensual passou a ser 

integralmente disciplinado no NCPC, arts 731 até 734, para a decretação 

de divórcio consensual e a homologação do respectivo acordo firmado 

entre os cônjuges quando devidamente comprovado o firme propósito das 

partes quanto à dissolução do vínculo conjugal e inexistente ameaça ou 

lesão a interesse de filho menor. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do 

art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe 

falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos 

a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese 

de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de 

conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente 

formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de 

direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 

processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha 

mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o 

CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da 

CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova 

interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais 

poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e 

relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta 

Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio 

Consensual Direto. 5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio 

da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 

notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de 

inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática 

dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a 

que se nega provimento”. (STJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA) No que se refere aos 

demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua homologação 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, 

REVOGO a decisão que CONCEDEU a LIMINAR e RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO dos 

INTERESSADOS LUZIA ALVAREZ DOS REIS e ALVERINO LINO DOS REIS - 

NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No que se refere à 

transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 
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HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa manterá o 

nome de casada. Diante do pedido expresso, expeça o alvará judicial de 

levantamento em nome da beneficiária. Condeno as partes 

requerentes/interessadas no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de procedimento de 

jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse profissional de forma 

resistida no caso. Outrossim, sendo certo que na época da nomeação e 

ajuizamento/distribuição da ação não havia Defensor Público respondendo 

na Comarca, na forma prevista pelo artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como 

pelos serviços prestados e necessidade de adequação dos valores como 

o trabalho efetivamente prestado e, atento ao decidido no Tema/Repetitivo 

n. 984 do STJ, arbitro honorários em 4 (quatro) URHs em favor da Dra. 

GRACIELI BORGES MARIA MENDES OAB/MT 21.832, convertidos nessa 

data, cuja certidão para pagamento/execução será expedida quando da 

conclusão dos serviços de advocacia no feito e trânsito em julgado. Após 

o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, 

DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência 

do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a 

execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual – 

NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os mandados de 

averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, art. 107, § 2º 

- e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou 

direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 14 -, e, 

caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de 

seus patronos. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma 

vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade 

de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como 

fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000457-54.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. B. D. H. (REQUERENTE)

V. S. M. D. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO OAB - MG174149 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000457-54.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO LISANDRO 

BORGES DE HOLANDA, VIVIANE SEBEN MARQUEZINI DE HOLANDA Visto 

e bem examinado. Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

– DO DIVÓRCIO CONSENSUAL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo 

como INTERESSADOS MARCELO LISANDRO BORGES DE HOLANDA e 

VIVANE SABEN MARQUEZINI DE HOLANDA, em que, entre outros, 

requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e HOMOLOGAÇÃO do 

acordado firmado pelas partes, juntando documentos, entre os quais a 

certidão de casamento 28/7/2003. O(A) representante do Ministério 

Público manifestou pela procedência dos pedidos e homologação do 

acordo. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A parte autora/requerente pugna por questão expressa no 

NCPC, art. 731 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular processamento 

da ação. A matéria fática veio comprovada por documentos e evidencio 

despiciente a designação de audiência de instrução ou a produção de 

outras provas - NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre 

na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a 

produção de provas que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 

371 – diante da obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – 

CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. As partes/interessados objetivam a 

homologação de acordo firmado por elas, observados os requisitos legais 

e em documento assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. 

Constato serem casados civilmente desde o dia 28/7/2003, sob o regime 

comunhão parcial de bens, e que dessa união tiveram um filho, M. M. de 

H., nascido em 3/6/2014. Acordaram que a guarda do filho permanecerá 

com a genitora VIVANE SABEN MARQUEZINI DE HOLANDA e não 

esclareceram acerca dos direitos de visitas, o que aparenta será decidido 

entre os interessados com o objetivo de atingir o melhor interesse para o 

filho comum. O genitor se compromete em pagar alimentos no valor de 1 

(um) salário mínimo vigente, hoje correspondente a R$1.045,00 (mil e 

quarenta e cinco reais), sem especificarem a data limite. As partes 

esclareceram que não há bens passíveis de partilha. Com o advento da EC 

n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal necessário para o 

divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges (judicial ou 

extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de comprovação 

da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos casos expressos 

em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, 

motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e instruída com os 

documentos necessários, sendo a hipótese de julgamento antecipado da 

lide, a decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais, 

prescindível a audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e 

art. 1122, § 1º, do CPC -, a qual foi suprimida na legislação processual 

atual em que o divórcio consensual passou a ser integralmente 

disciplinado no NCPC, arts 731 até 734, para a decretação de divórcio 

consensual e a homologação do respectivo acordo firmado entre os 

cônjuges quando devidamente comprovado o firme propósito das partes 

quanto à dissolução do vínculo conjugal e inexistente ameaça ou lesão a 

interesse de filho menor. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do 

art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe 

falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos 

a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese 

de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de 

conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente 

formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de 

direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 

processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha 

mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o 

CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da 

CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova 

interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais 

poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e 

relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta 

Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio 

Consensual Direto. 5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio 

da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 

notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de 

inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática 

dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a 

que se nega provimento”. (STJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA) A guarda, para a 
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proteção da pessoa dos filhos, será unilateral ou compartilhada, 

compreendendo aquela a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que 

o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns, sendo que nesta o tempo de convívio com os filhos deve 

ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Ademais, na 

hipótese em que os guardiões residam em municípios diversos, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos – CC/02, art. 1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 

11.698/08. A legislação civil é expressa no sentido de que, quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor – CC/02, art. 1.584, § 2º, 

incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente prova pré-constituída 

da obrigação alimentar e diante das informações constantes nos autos 

sobre a necessidade, possibilidade e proporcionalidade, aparentemente 

não há prejuízo/risco quanto aos alimentos acordados. No que se refere 

aos demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua 

homologação por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO dos INTERESSADOS MARCELO LISANDRO 

BORGES DE HOLANDA e VIVANE SABEN MARQUEZINI DE HOLANDA - 

NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No que se refere à 

transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa 

voltará/passará a usar o nome de solteira VIVANE SABEN MARQUEZINI. 

Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que trato de procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação de 

parte adversa, devendo ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em 

julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado, prossiga com a execução/cumprimento na 

forma disposta pela legislação processual – NCPC, art. 513 e ss.. 

Ademais, após esse, expeça os mandados de averbação aos cartórios de 

registro civil – Lei n. 6.015/1973, art. 107, § 2º - e de imóveis, este quando 

nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a 

registro – Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 14 -, e, caso qualquer dos 

cônjuges seja empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis e 

Atividades Afins. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, bem como intimação das partes e de seus patronos. Cientifique 

o(a) representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) 

representante do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, 

fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico 

- Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. 

Cumpra. Araputanga-MT, 24 de março de 2020 - 17:13:13. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000991-95.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. D. S. (REQUERENTE)

A. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000991-95.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ROSANA BARBOSA DA 

SILVA DOS SANTOS, ADEMIR GARCIA DOS SANTOS Visto e bem 

examinado. Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO 

DIVÓRCIO CONSENSUAL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo como 

INTERESSADOS ADEMIR GARCIA DOS SANTOS e ROSANA BARBOSA 

DA SILVA SANTOS, em que, entre outros, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e pretendem a dissolução do 

vínculo conjugal e HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, 

juntando documentos, entre os quais a certidão de casamento realizado 

em 7/10/2011. O(a) representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência dos pedidos e homologação do acordo. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte 

autora/requerente pugna por questão expressa no NCPC, art. 731 e ss., 

razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação. A matéria 

fática veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a 

designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas - 

NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da 

respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 

que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da 

obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, 

LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. As partes/interessados objetivam a homologação de acordo 

firmado por elas, observados os requisitos legais e em documento 

assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem 

casados civilmente desde o dia 7/10/2011, sob o regime comunhão parcial 

de bens, e que dessa união tiveram 2 (dois) filhos, A. da S. G. dos S., 

nascida em 1/5/2008, e R. B. S da S. dos S., nascido em 29/3/2011. 

Narram que não adquiriram bens passíveis de partilha. Acordam que a 

guarda dos filhos comuns será de maneira compartilhada, sendo que o 

genitor prestará alimentos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o 

filho R. B. S da S. dos S., nascido em 29/3/2011. Com o advento da EC n. 

66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da Constituição 

Federal, desapareceu o requisito temporal necessário para o divórcio, 

tanto por mútuo consentimento dos cônjuges (judicial ou extrajudicial), 

quanto litigioso. Não há mais necessidade de comprovação da prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano nos casos expressos em lei, ou 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, motivo pelo 

qual, estando em ordem a petição inicial e instruída com os documentos 

necessários, sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, a 

decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais, prescindível a 

audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, 

do CPC -, a qual foi suprimida na legislação processual atual em que o 

divórcio consensual passou a ser integralmente disciplinado no NCPC, arts 

731 até 734, para a decretação de divórcio consensual e a homologação 

do respectivo acordo firmado entre os cônjuges quando devidamente 

comprovado o firme propósito das partes quanto à dissolução do vínculo 

conjugal e inexistente ameaça ou lesão a interesse de filho menor. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE 

RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO 

HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação 

dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de 

divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o 

magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a 

sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a 

ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não 

havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica 

na sua ausência, a anulação do processo. 4. Ainda que a CF/88, na 

redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras 
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anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal 

estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 

66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC 

e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da 

substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem 

constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos 

necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe,in 

casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto 

no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu 

qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente 

interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da 

matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA) A guarda, para a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral 

ou compartilhada, compreendendo aquela a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, sendo que nesta o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos. Ademais, na hipótese em que os guardiões residam 

em municípios diversos, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos – CC/02, art. 

1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 11.698/08. A legislação civil é expressa no 

sentido de que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor – 

CC/02, art. 1.584, § 2º, incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente 

prova pré-constituída da obrigação alimentar e diante das informações 

constantes nos autos sobre a necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, aparentemente não há prejuízo/risco quanto aos 

alimentos acordados. No que se refere aos demais termos avençados, 

ausente fato que impeça a sua homologação por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO dos 

INTERESSADOS ADEMIR GARCIA DOS SANTOS e ROSANA BARBOSA 

DA SILVA SANTOS - NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No 

que se refere à transação/acordo realizado, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa 

voltará/passará a usar o nome de solteira ROSANA BARBOSA DA SILVA. 

Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

devendo ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em julgado – NCPC, 

arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação 

processual – NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os 

mandados de averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, 

art. 107, § 2º - e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas 

existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, 

art. 167, II, 14 -, e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação 

das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação 

pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, 

IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000029-38.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. L. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000029-38.2020.8.11.0038 AUTOR: MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA 

REU: PAMELLA LORRAINE LADEIA BATISTA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE ALIMENTOS – Lei n. 5.478/1968 c/c NCPC e CC/2002 -, com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 695, caput -, ajuizada por MARCO TULIO 

SOARES TEIXEIRA em desfavor de H. L. T., representado(a) por sua 

genitora Pamella Lorraine Ladeia Batista, em que, entre outros, aquele(a) 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

assim como in initio litis e inaudita altera parte seja deferida/concedida a 

REVISÃO/MODIFICAÇÃO do valor dos alimentos, sob a alegação de que 

sua situação financeira alterou e que atualmente não tem como cumprir 

com a obrigação anteriormente assumida. Juntou documentos. É o relato 

do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. In 

limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte 

não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, 

diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Processe 

em segredo de justiça – NCPC, art. 189, II - e com as cautelas 

necessárias. A petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais 

– NCPC, art. 319 e ss. -, não verifico, por ora, ser o caso de 

improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. - e a parte 

autora/requerente pugna pela modificação de alimentos, fazendo-o 

isoladamente, razão pela qual DETERMINO o regular processamento da 

ação e adoto esse procedimento previsto na legislação específica que 

dispõe sobre ação de alimentos e dá outras providências – NCPC, art. 693, 

parágrafo único c/c Lei n. 5.478/1968 -, o qual deve ser observado, 

aplicando-se, no que couber, as disposições do capítulo das AÇÕES DE 

FAMÍLIA do NCPC, arts. 693 e ss.. Há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se 

o disposto na legislação processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 
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obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris - NÃO está 

configurada pela falta de comprovação efetiva de prejuízo para seu 

sustento – possibilidade - ou, ainda, de que o(a) beneficiado(a) pelos 

alimentos não esteja mais necessitando – necessidade. Ademais, já é 

entendimento firmado nos tribunais superiores que o valor estipulado da 

pensão alimentícia deve ser fixado entre a possibilidade de pagamento por 

parte do alimentante e a necessidade do alimentando, devendo por 

cautela, oportunizar ao alimentando o direito de se manifestar sobre a 

modificação da prestação alimentar – contraditório e ampla defesa – 

CRFB/1988, art. 5º, LV c/c NCPC, art. 7º. AUSENTE o periculum in mora, 

uma vez que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

em aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da audiência 

de conciliação futura, momento em que as partes serão informadas dos 

benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre 

que possível, a possibilidade delas resolverem o conflito e encontrarem 

uma solução conjunta. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, falta de 

demonstração dos resultados negativos que podem advir da não 

concessão, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa, a 

oitiva dessa, realização da audiência de conciliação e, caso não 

solucionado diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição 

exauriente. Não bastasse isso, nas ações de família todos os esforços 

serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia e a 

imediata concessão de tutela para modificar o pagamento dos alimentos, 

fazendo-o em desfavor da parte requerida, provavelmente, dificultaria a 

conversa/acordo entre as partes, razões pelas quais, por ora, porque 

ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. A demanda tramitará 

pelo RITO ESPECIAL da Lei n. 5.478/1968, em conformidade com o 

disposto no NCPC, art. 693, parágrafo único, e alterações necessárias 

para propiciar uma tentativa de dialogo que os permita encontrar a solução 

que melhor atenda as necessidades, expectativas e oportunize a 

autocomposição entre as partes, razão pela qual DETERMINO também: a) a 

designação de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do(a) 

CONCILIADOR(A) da Comarca; b) diante da necessidade de estarem 

presentes requerente/autor e requerido/réu - Lei n. 5.478/1968, art. 6º -, 

acompanhados dos seus advogados, a expedição do necessário para a 

intimação da parte autora – NCPC, art. 269 e ss. - e intimação/citação da 

parte adversa, preferencialmente por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO e 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) – Lei n. 5.478/1968, art. 

5º, § 2º e § 8º - ou na forma apontada na exordial, para pagar o valor 

fixado e, na hipótese de ausência de acordo/conciliação entre as partes, 

querendo, APRESENTAR RESPOSTA/DEFESA NA AUDIÊNCIA, sob pena 

de, não o fazendo, presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

apresentados na petição inicial – NCPC, art. 344; Lei n. 5.478/1968, art. 7º; 

c) inviabilizado o acordo e sendo necessário, audiência em continuação 

será designada para a instrução e julgamento do processo/pedidos, pelo 

que devem as partes, na audiência de conciliação, ESPECIFICAREM AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, ARROLANDO EVENTUAIS 

TESTEMUNHAS, 3 (três) no máximo - Lei n. 5.478/1968, art. 8º. Cientifique 

o(a) representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

NCPC art. 178 e ss., assim como porque há interesse de incapaz – NCPC, 

art. 698 -, em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) 

representante do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, 

fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico 

- Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 
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Processo Número: 1001069-89.2019.8.11.0038
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R. F. L. (REQUERENTE)

N. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 
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Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001069-89.2019.8.11.0038 REQUERENTE: NILMARA COELHO GOMES, 

RONALDO FERREIRA LIMA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NCPC, art. 719 e ss. - 

HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL – NCPC, art. 

725, VIII -, tendo como INTERESSADOS RONALDO FERREIRA LIMA e 

NILMARA COELHO GOMES, em que, entre outros, requerem a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a homologação de 

autocomposição/acordo extrajudicial firmado. Juntou documentos. O(A) 

representante do Ministério Público se manifestou favorável à 

homologação. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte requerente/interessada pugna por questão 

expressa no NCPC, art. 719 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular 

processamento da ação, não sendo o magistrado “obrigado a observar 

critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que 

considerar mais conveniente ou oportuna” - NCPC, art. 723, parágrafo 

único. A Fazenda Pública somente será ouvida nos casos em que tiver 

interesse não sendo essa a hipótese – NCPC, art. 722. A matéria fática 

veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a designação 

de audiência de instrução ou a produção de outras provas - NCPC, art. 

373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da respectiva 

convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas que 

entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação 

de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c 

NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. As 

partes/interessados objetivam a homologação de autocomposição 

extrajudicial firmado por elas, observados os requisitos legais e em 

documento assinado – NCPC, art. 725, VIII -, constando acordo entre as 

partes sobre guarda, visitas, alimentos. A guarda dos filhos comuns L. C. 

L., nascida em 7/3/2016, e L. C. L., nascida em 11/8/2017, ficará sob a 

responsabilidade da genitora NILMARA COELHO GOMES, podendo o 

genitor RONALDO FERREIRA LIMA exercer a visitas livres, sendo que nas 

festividades de final de ano as crianças ficarão com os genitores de 

forma alternada, bem como nas férias escolares permanecem a metade do 

período com cada genitor. O genitor prestará/pagará alimentos no valor de 

39% (trinta e nove por cento) do salário mínimo, hoje correspondente ao 

valor de R$ 407,55 (quatrocentos e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), a ser depositado até o dia 12 de cada mês em conta bancária, 

agência 0805, conta poupança 0008167-8, Banco Sicredi A guarda, para 

a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral ou compartilhada, 

compreendendo aquela a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que 

o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns, sendo que nesta o tempo de convívio com os filhos deve 

ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Ademais, na 

hipótese em que os guardiões residam em municípios diversos, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos – CC/02, art. 1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 

11.698/08. A legislação civil é expressa no sentido de que, quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor – CC/02, art. 1.584, § 2º, 

incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente prova pré-constituída 

da obrigação alimentar e diante das informações constantes nos autos 

sobre a necessidade, possibilidade e proporcionalidade, aparentemente 
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não há prejuízo/risco quanto aos alimentos acordados. Isso posto e 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores/partes são titulares do direito que 

dispõem, capazes de transigir e estão adequadamente representados, 

ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas 

partes, HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. Condeno a 

parte requerente/interessada no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

assim como o fato de que assistidos pelo Núcleo de Prática Jurídica da 

FCARP. Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 

5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação 

das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação 

pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, 

IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 

de março de 2020 - 14:57:33. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000187-93.2020.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE PEDRO DA SILVA FILHO, 

MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA Visto e bem examinado. Trato de 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO 

CONSENSUAL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo como 

INTERESSADOS JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO e MARIA APARECIDA DE 

SOUZA SILVA, em que, entre outros, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e pretendem a dissolução do 

vínculo conjugal e HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, 

juntando documentos, entre os quais a certidão de casamento realizado 

em 24/5/2008 O(A) representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência dos pedidos e homologação do acordo. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte 

autora/requerente pugna por questão expressa no NCPC, art. 731 e ss., 

razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação. A matéria 

fática veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a 

designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas - 

NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da 

respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 

que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da 

obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, 

LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. As partes/interessados objetivam a homologação de acordo 

firmado por elas, observados os requisitos legais e em documento 

assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem 

casados civilmente desde o dia 24/5/2008, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, e que dessa união tiveram 2 (dois) filhos Pedro Henrique 

Souza Silva, nascido em 28/4/1998, e P. P. S. S., nascida em 8/5/2007, 

bem como o imóvel que residem, avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais). Acordaram que a guarda da filha adolescente será na forma 

compartilhada e, no período de férias escolares, cada genitor 

permanecerá com a filha no tempo proporcional de 50% (cinquenta por 

cento). O genitor se compromete em pagar alimentos no valor de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, hoje correspondente ao valor 

de R$313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), a serem 

depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta não informada nos 

autos. Ademais, acordaram que cada genitor contribuirá com 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, o que inclui materiais 

escolares, vestuário, médicas, dentista, farmácias e outras despesas 

inerentes aos filhos, sendo necessário apresentação de nota fiscal. Em 

relação ao imóvel avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), as partes 

acordam que se comprometem em vender e dividir o valor da venda em 

50% (cinquenta por cento) para cada acordante. Com o advento da EC n. 

66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da Constituição 

Federal, desapareceu o requisito temporal necessário para o divórcio, 

tanto por mútuo consentimento dos cônjuges (judicial ou extrajudicial), 

quanto litigioso. Não há mais necessidade de comprovação da prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano nos casos expressos em lei, ou 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, motivo pelo 

qual, estando em ordem a petição inicial e instruída com os documentos 

necessários, sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, a 

decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais, prescindível a 

audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, 

do CPC -, a qual foi suprimida na legislação processual atual em que o 

divórcio consensual passou a ser integralmente disciplinado no NCPC, arts 

731 até 734, para a decretação de divórcio consensual e a homologação 

do respectivo acordo firmado entre os cônjuges quando devidamente 

comprovado o firme propósito das partes quanto à dissolução do vínculo 

conjugal e inexistente ameaça ou lesão a interesse de filho menor. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE 

RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO 

HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação 

dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de 

divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o 

magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a 

sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a 

ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não 

havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica 

na sua ausência, a anulação do processo. 4. Ainda que a CF/88, na 

redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras 

anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal 

estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 

66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC 

e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da 

substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem 

constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos 

necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe,in 

casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto 

no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu 

qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente 

interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da 

matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA) A guarda, para a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral 

ou compartilhada, compreendendo aquela a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por 
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guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, sendo que nesta o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos. Ademais, na hipótese em que os guardiões residam 

em municípios diversos, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos – CC/02, art. 

1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 11.698/08. A legislação civil é expressa no 

sentido de que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor – 

CC/02, art. 1.584, § 2º, incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente 

prova pré-constituída da obrigação alimentar e diante das informações 

constantes nos autos sobre a necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, aparentemente não há prejuízo/risco quanto aos 

alimentos acordados. No que se refere aos demais termos avençados, 

ausente fato que impeça a sua homologação por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO dos 

INTERESSADOS JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO e MARIA APARECIDA DE 

SOUZA SILVA - NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No que 

se refere à transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa 

voltará/passará a usar o nome de solteira MARIA APARECIDA DE SOUZA 

BARBOSA. Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

devendo ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em julgado – NCPC, 

arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação 

processual – NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os 

mandados de averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, 

art. 107, § 2º - e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas 

existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, 

art. 167, II, 14 -, e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação 

das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação 

pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, 

IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000187-93.2020.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE PEDRO DA SILVA FILHO, 

MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA Visto e bem examinado. Trato de 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO 

CONSENSUAL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo como 

INTERESSADOS JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO e MARIA APARECIDA DE 

SOUZA SILVA, em que, entre outros, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e pretendem a dissolução do 

vínculo conjugal e HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, 

juntando documentos, entre os quais a certidão de casamento realizado 

em 24/5/2008 O(A) representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência dos pedidos e homologação do acordo. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte 

autora/requerente pugna por questão expressa no NCPC, art. 731 e ss., 

razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação. A matéria 

fática veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a 

designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas - 

NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da 

respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 

que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da 

obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, 

LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. As partes/interessados objetivam a homologação de acordo 

firmado por elas, observados os requisitos legais e em documento 

assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem 

casados civilmente desde o dia 24/5/2008, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, e que dessa união tiveram 2 (dois) filhos Pedro Henrique 

Souza Silva, nascido em 28/4/1998, e P. P. S. S., nascida em 8/5/2007, 

bem como o imóvel que residem, avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais). Acordaram que a guarda da filha adolescente será na forma 

compartilhada e, no período de férias escolares, cada genitor 

permanecerá com a filha no tempo proporcional de 50% (cinquenta por 

cento). O genitor se compromete em pagar alimentos no valor de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, hoje correspondente ao valor 

de R$313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), a serem 

depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta não informada nos 

autos. Ademais, acordaram que cada genitor contribuirá com 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, o que inclui materiais 

escolares, vestuário, médicas, dentista, farmácias e outras despesas 

inerentes aos filhos, sendo necessário apresentação de nota fiscal. Em 

relação ao imóvel avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), as partes 

acordam que se comprometem em vender e dividir o valor da venda em 

50% (cinquenta por cento) para cada acordante. Com o advento da EC n. 

66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da Constituição 

Federal, desapareceu o requisito temporal necessário para o divórcio, 

tanto por mútuo consentimento dos cônjuges (judicial ou extrajudicial), 

quanto litigioso. Não há mais necessidade de comprovação da prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano nos casos expressos em lei, ou 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, motivo pelo 

qual, estando em ordem a petição inicial e instruída com os documentos 

necessários, sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, a 

decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais, prescindível a 

audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, 

do CPC -, a qual foi suprimida na legislação processual atual em que o 

divórcio consensual passou a ser integralmente disciplinado no NCPC, arts 

731 até 734, para a decretação de divórcio consensual e a homologação 

do respectivo acordo firmado entre os cônjuges quando devidamente 
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comprovado o firme propósito das partes quanto à dissolução do vínculo 

conjugal e inexistente ameaça ou lesão a interesse de filho menor. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE 

RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO 

HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação 

dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de 

divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o 

magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a 

sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a 

ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não 

havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica 

na sua ausência, a anulação do processo. 4. Ainda que a CF/88, na 

redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras 

anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal 

estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 

66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC 

e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da 

substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem 

constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos 

necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe,in 

casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto 

no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu 

qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente 

interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da 

matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA) A guarda, para a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral 

ou compartilhada, compreendendo aquela a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, sendo que nesta o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos. Ademais, na hipótese em que os guardiões residam 

em municípios diversos, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos – CC/02, art. 

1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 11.698/08. A legislação civil é expressa no 

sentido de que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor – 

CC/02, art. 1.584, § 2º, incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente 

prova pré-constituída da obrigação alimentar e diante das informações 

constantes nos autos sobre a necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, aparentemente não há prejuízo/risco quanto aos 

alimentos acordados. No que se refere aos demais termos avençados, 

ausente fato que impeça a sua homologação por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO dos 

INTERESSADOS JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO e MARIA APARECIDA DE 

SOUZA SILVA - NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No que 

se refere à transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa 

voltará/passará a usar o nome de solteira MARIA APARECIDA DE SOUZA 

BARBOSA. Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

devendo ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em julgado – NCPC, 

arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação 

processual – NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os 

mandados de averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, 

art. 107, § 2º - e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas 

existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, 

art. 167, II, 14 -, e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação 

das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação 

pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, 

IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000314-65.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GONSALVES LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENISMAR LAZARO DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000314-65.2019.8.11.0038 AUTOR(A): VALERIA GONSALVES LIMA DA 

SILVA REU: WENISMAR LAZARO DA SILVA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE ALIMENTOS – Lei n. 5.478/1968 c/c NCPC e CC/2002 -, em 

que foi REQUERIDO pela parte autora/requerente M. L. L. da S., nascida 

em 23/5/2017, I. G. G. da S., nascido em 6/6/2006, D. L. da S., nascido em 

3/7/2014, todos representados por sua genitora Valéria Gonsalves Lima 

da Silva, a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO, tendo em vista que 

realizaram acordo extrajudicial em processo diverso. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/1988, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer 

apresentada defesa/contestação, prescindível a anuência/consentimento 

desta para o reconhecimento/homologação da desistência – NCPC, art. 

485, VIII, § 4º. Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da 

parte autora/requerente M. L. L. da S., nascida em 23/5/2017, I. G. G. da 

S., nascido em 6/6/2006, D. L. da S., nascido em 3/7/2014, todos 

representados por sua genitora Valéria Gonsalves Lima da Silva, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Condeno a 

parte autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 
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existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso. Após o 

trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO 

que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos 

a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º 

- “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas 

em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo 

ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma 

vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade 

de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como 

fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º. P. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000189-63.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. D. S. (REQUERENTE)

V. G. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000189-63.2020.8.11.0038 REQUERENTE: WENISMAR LAZARO DA 

SILVA, VALERIA GONSALVES LIMA DA SILVA Visto e bem examinado. 

Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO 

CONSENSUAL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo como 

INTERESSADOS WENISMAR LAZARO DA SILVA e VALÉRIA GONSALVES 

LIMA DA SILVA, em que, entre outros, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e pretendem a dissolução do 

vínculo conjugal e HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, 

juntando documentos, entre os quais a certidão de casamento realizado 

em 18/5/2001. O(A) representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência dos pedidos e homologação do acordo. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte 

autora/requerente pugna por questão expressa no NCPC, art. 731 e ss., 

razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação. A matéria 

fática veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a 

designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas - 

NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da 

respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 

que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da 

obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, 

LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. As partes/interessados objetivam a homologação de acordo 

firmado por elas, observados os requisitos legais e em documento 

assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem 

casados civilmente desde o dia 18/5/2001, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, e que dessa união tiveram 3 (três) filhos I. G. G. da S., 

nascido em 6/6/2006, D. L. da S., nascido em 3/7/2014, e M. L. L. da S., 

nascida em 25/3/2017. Acordaram que a guarda dos filhos permanecerá 

com a genitora, podendo o genitor visitar os filhos a cada 15 (quinze) dias, 

e nas férias escolares, cada genitor passará 50% (cinquenta por cento) 

do período com os filhos. O genitor se compromete em pagar alimentos no 

valor de 67% (sessenta e sete por cento) do salário mínimo vigente, hoje 

correspondente ao valor de R$700,15 (setecentos reais e quinze 

centavos), a ser depositado até o dia 27 (vinte e sete) de cada mês. 

Ademais, que cada genitor contribuirá com 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, o que inclui materiais escolares, vestuário, 

médicas, dentista, farmácias e outras despesas inerentes aos filhos, 

sendo necessário apresentação de nota fiscal. As partes esclareceram 

que não há bens passíveis de partinha. Com o advento da EC n. 66 de 

2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da Constituição 

Federal, desapareceu o requisito temporal necessário para o divórcio, 

tanto por mútuo consentimento dos cônjuges (judicial ou extrajudicial), 

quanto litigioso. Não há mais necessidade de comprovação da prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano nos casos expressos em lei, ou 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, motivo pelo 

qual, estando em ordem a petição inicial e instruída com os documentos 

necessários, sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, a 

decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais, prescindível a 

audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, 

do CPC -, a qual foi suprimida na legislação processual atual em que o 

divórcio consensual passou a ser integralmente disciplinado no NCPC, arts 

731 até 734, para a decretação de divórcio consensual e a homologação 

do respectivo acordo firmado entre os cônjuges quando devidamente 

comprovado o firme propósito das partes quanto à dissolução do vínculo 

conjugal e inexistente ameaça ou lesão a interesse de filho menor. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE 

RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO 

HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação 

dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de 

divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o 

magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a 

sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a 

ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não 

havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica 

na sua ausência, a anulação do processo. 4. Ainda que a CF/88, na 

redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras 

anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal 

estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 

66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC 

e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da 

substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem 

constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos 

necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe,in 

casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto 

no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu 

qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente 

interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da 

matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA) A guarda, para a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral 

ou compartilhada, compreendendo aquela a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, sendo que nesta o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos. Ademais, na hipótese em que os guardiões residam 

em municípios diversos, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos – CC/02, art. 

1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 11.698/08. A legislação civil é expressa no 

sentido de que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor – 

CC/02, art. 1.584, § 2º, incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente 

prova pré-constituída da obrigação alimentar e diante das informações 

constantes nos autos sobre a necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, aparentemente não há prejuízo/risco quanto aos 

alimentos acordados. No que se refere aos demais termos avençados, 

ausente fato que impeça a sua homologação por sentença, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO dos 

INTERESSADOS WENISMAR LAZARO DA SILVA e VALÉRIA GONSALVES 

LIMA DA SILVA - NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No que 

se refere à transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa 

voltará/passará a usar o nome de solteira VALÉRIA GONSALVES LIMA. 

Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

devendo ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em julgado – NCPC, 

arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação 

processual – NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os 

mandados de averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, 

art. 107, § 2º - e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas 

existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, 

art. 167, II, 14 -, e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação 

das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação 

pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, 

IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000189-63.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. D. S. (REQUERENTE)

V. G. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000189-63.2020.8.11.0038 REQUERENTE: WENISMAR LAZARO DA 

SILVA, VALERIA GONSALVES LIMA DA SILVA Visto e bem examinado. 

Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO 

CONSENSUAL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo como 

INTERESSADOS WENISMAR LAZARO DA SILVA e VALÉRIA GONSALVES 

LIMA DA SILVA, em que, entre outros, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e pretendem a dissolução do 

vínculo conjugal e HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, 

juntando documentos, entre os quais a certidão de casamento realizado 

em 18/5/2001. O(A) representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência dos pedidos e homologação do acordo. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte 

autora/requerente pugna por questão expressa no NCPC, art. 731 e ss., 

razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação. A matéria 

fática veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a 

designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas - 

NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da 

respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 

que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da 

obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, 

LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. As partes/interessados objetivam a homologação de acordo 

firmado por elas, observados os requisitos legais e em documento 

assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem 

casados civilmente desde o dia 18/5/2001, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, e que dessa união tiveram 3 (três) filhos I. G. G. da S., 

nascido em 6/6/2006, D. L. da S., nascido em 3/7/2014, e M. L. L. da S., 

nascida em 25/3/2017. Acordaram que a guarda dos filhos permanecerá 

com a genitora, podendo o genitor visitar os filhos a cada 15 (quinze) dias, 

e nas férias escolares, cada genitor passará 50% (cinquenta por cento) 

do período com os filhos. O genitor se compromete em pagar alimentos no 

valor de 67% (sessenta e sete por cento) do salário mínimo vigente, hoje 

correspondente ao valor de R$700,15 (setecentos reais e quinze 

centavos), a ser depositado até o dia 27 (vinte e sete) de cada mês. 

Ademais, que cada genitor contribuirá com 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, o que inclui materiais escolares, vestuário, 

médicas, dentista, farmácias e outras despesas inerentes aos filhos, 

sendo necessário apresentação de nota fiscal. As partes esclareceram 

que não há bens passíveis de partinha. Com o advento da EC n. 66 de 

2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da Constituição 

Federal, desapareceu o requisito temporal necessário para o divórcio, 

tanto por mútuo consentimento dos cônjuges (judicial ou extrajudicial), 

quanto litigioso. Não há mais necessidade de comprovação da prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano nos casos expressos em lei, ou 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, motivo pelo 

qual, estando em ordem a petição inicial e instruída com os documentos 

necessários, sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, a 

decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais, prescindível a 

audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, 

do CPC -, a qual foi suprimida na legislação processual atual em que o 

divórcio consensual passou a ser integralmente disciplinado no NCPC, arts 

731 até 734, para a decretação de divórcio consensual e a homologação 

do respectivo acordo firmado entre os cônjuges quando devidamente 

comprovado o firme propósito das partes quanto à dissolução do vínculo 

conjugal e inexistente ameaça ou lesão a interesse de filho menor. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE 

RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO 

HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação 

dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de 

divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o 

magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a 

sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a 

ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não 

havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica 

na sua ausência, a anulação do processo. 4. Ainda que a CF/88, na 

redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras 

anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal 

estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 

66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC 

e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da 

substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem 

constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos 

necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe,in 
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casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto 

no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu 

qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente 

interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da 

matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA) A guarda, para a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral 

ou compartilhada, compreendendo aquela a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, sendo que nesta o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos. Ademais, na hipótese em que os guardiões residam 

em municípios diversos, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos – CC/02, art. 

1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 11.698/08. A legislação civil é expressa no 

sentido de que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor – 

CC/02, art. 1.584, § 2º, incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente 

prova pré-constituída da obrigação alimentar e diante das informações 

constantes nos autos sobre a necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, aparentemente não há prejuízo/risco quanto aos 

alimentos acordados. No que se refere aos demais termos avençados, 

ausente fato que impeça a sua homologação por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO dos 

INTERESSADOS WENISMAR LAZARO DA SILVA e VALÉRIA GONSALVES 

LIMA DA SILVA - NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No que 

se refere à transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa 

voltará/passará a usar o nome de solteira VALÉRIA GONSALVES LIMA. 

Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

devendo ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em julgado – NCPC, 

arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação 

processual – NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os 

mandados de averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, 

art. 107, § 2º - e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas 

existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, 

art. 167, II, 14 -, e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação 

das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação 

pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, 

IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000082-19.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIANI PEREIRA DUARTE ALMANDES OAB - MT23612/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. G. S. (REQUERENTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000082-19.2020.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SILVA 

SANTOS REQUERENTE: FELIPE DA GRACA SANTOS Visto e bem 

examinado. Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO 

DIVÓRCIO CONSENSUAL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo como 

INTERESSADOS MARIA DE FÁTIMA SILVA SANTOS e FELIPE DA GRAÇA 

SANTOS, em que, entre outros, requerem a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e pretendem a dissolução do vínculo conjugal 

e HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, juntando 

documentos, entre os quais a certidão de casamento realizado em 

1/7/2006. O(A) representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência dos pedidos e homologação do acordo. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte 

autora/requerente pugna por questão expressa no NCPC, art. 731 e ss., 

razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação. A matéria 

fática veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a 

designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas - 

NCPC, art. 373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da 

respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 

que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da 

obrigação de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, 

LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. As partes/interessados objetivam a homologação de acordo 

firmado por elas, observados os requisitos legais e em documento 

assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem 

casados civilmente desde o dia 1/7/2006, sob o regime comunhão parcial 

de bens, e que dessa união tiveram um filho L F. S. S., nascido em 

17/7/2007, um veículo FIAT MILLE FIRE FLEX, ano 2005/2006, cor PRATA e 

um imóvel localizado na rua D, s/n, lote 3, bairro Jardim Vitória, em 

Araputanga-MT. Aduz que a guarda da criança será de forma 

compartilhada, contudo residirá na casa da genitora, podendo o genitor 

exercer seu direito de visita de forma livre, mediante prévia comunicação. 

Acordaram que o genitor prestará alimentos em favor do filho, no valor 

proporcional de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme 

descrito em seu Registro em CTPS, devendo incidir sobre 1/3 de férias, 

décimo terceiro e horas extras, que serão pagos através de desconto em 

folha e depositados na conta poupança 41529-4, agência 0805, banco 

Sicredi, tendo como titular Maria de Fátima Silva Santos. Em relação às 

despesas extraordinárias, as partes esclareceram que serão custeadas 

no proporcional de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos 

genitores. As partes esclareceram que não houve acordo com relação a 

partilha de bens, o que ocorrerá em momento futuro, bem como não tem 

interesse em prestação de alimentos entre os acordantes. Com o advento 

da EC n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal necessário para o 

divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges (judicial ou 

extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de comprovação 
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da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos casos expressos 

em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, 

motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e instruída com os 

documentos necessários, sendo a hipótese de julgamento antecipado da 

lide, a decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais, 

prescindível a audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e 

art. 1122, § 1º, do CPC -, a qual foi suprimida na legislação processual 

atual em que o divórcio consensual passou a ser integralmente 

disciplinado no NCPC, arts 731 até 734, para a decretação de divórcio 

consensual e a homologação do respectivo acordo firmado entre os 

cônjuges quando devidamente comprovado o firme propósito das partes 

quanto à dissolução do vínculo conjugal e inexistente ameaça ou lesão a 

interesse de filho menor. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do 

art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe 

falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos 

a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese 

de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de 

conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente 

formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de 

direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 

processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha 

mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o 

CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da 

CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova 

interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais 

poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e 

relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta 

Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio 

Consensual Direto. 5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio 

da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 

notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de 

inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática 

dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a 

que se nega provimento”. (STJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA) A guarda, para a 

proteção da pessoa dos filhos, será unilateral ou compartilhada, 

compreendendo aquela a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que 

o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns, sendo que nesta o tempo de convívio com os filhos deve 

ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Ademais, na 

hipótese em que os guardiões residam em municípios diversos, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos – CC/02, art. 1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 

11.698/08. A legislação civil é expressa no sentido de que, quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor – CC/02, art. 1.584, § 2º, 

incluído pela Lei n. 13.058/2014. Ademais, presente prova pré-constituída 

da obrigação alimentar e diante das informações constantes nos autos 

sobre a necessidade, possibilidade e proporcionalidade, aparentemente 

não há prejuízos ao(s) filho(s) no que foi acordado. No que se refere aos 

demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua homologação 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O 

DIVÓRCIO dos INTERESSADOS MARIA DE FÁTIMA SILVA SANTOS e 

FELIPE DA GRAÇA SANTOS - NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da 

CRFB/1988. No que se refere à transação/acordo realizado, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa manterá o 

nome de casada, uma vez que não foi alterado na realização do 

casamento. Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

mormente porque advogado dativo nomeado. Outrossim, sendo certo que 

não havia Defensor Público respondendo na Comarca, na forma prevista 

pelo artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como em atendimento ao disposto na 

Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da Nomeação de Defensor Dativo -, e 

diante da nomeação do(a) Dr (a). WILLIANI P. DUARTE ALMANDES, 

OAB/MT n. 23.612/O, que atuou como advogado nessa ação e, atento ao 

decidido no Tema/Repetitivo n. 984 do STJ, disposto no art. 303 da CNGC e 

à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007 – OAB/MT -, arbitro 

honorários devidos ao profissional pelo Estado de Mato Grosso, 

considerando que é dever prestar assistência jurídica integral e gratuita a 

quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal 

e que o advogado que regularmente cumpre esse munus tem o direito de 

ser remunerado pelo trabalho realizado - art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94 -, 

sendo inconcebível que o Estado – na medida em que não implementou 

adequadamente o serviço de Defensoria Pública – se locuplete do trabalho 

alheio, no equivalente a 4 (quatro ) URHs, convertidos nessa data, cuja 

certidão para pagamento/execução verá ser expedida quando do trânsito 

em julgado. Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, 

§ 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência 

do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a 

execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual – 

NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os mandados de 

averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, art. 107, § 2º 

- e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou 

direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 14 -, e, 

caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins. Ademais, oficie ao empregador 

para que realize os descontos em folha e pagamento dos alimentos em 

conta bancária indicada. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de seus patronos. 

Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma vez que verifico 

hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade de 

atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa 

ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, 

caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63691 Nr: 1734-64.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audes Santa Rosa, Julio Cesar da Silva, Junior 

Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) 

réu(s) AUDES SANTA ROSA, JÚLIO CÉSAR DA SILVA e JÚNIOR CÉSAR 
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DA SILVA, denunciado(s) pela suposta prática do(s) crime(s)/delito(s) 

descrito(s) no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja sentença de extinção foi 

proferida e, porque pendente, DETERMINO/REALIZO a restituição do valor 

da fiança recolhida nos autos do inquérito policial n. 146/2015/DPJCA/MT, 

em que a representante do Ministério Público manifestou favorável, com a 

expedição do alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário 

– NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss..

Em decorrência do trânsito em julgado, DETERMINO que, atendido o 

necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida 

ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações 

devidas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54132 Nr: 1498-83.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que me dou por ciente do(s) Ofício(s) COREJ/IT, 

enviado(s) pela Coordenadoria de Execução Judicial do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado(s) nos autos do processo, assim 

como, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento 

em nome do advogado, uma vez que o honorários de sucumbência 

pertencem ao(à) advogado(a) indicado - Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23.

Ademais, DETERMINO que aguarde o depósito dos valores em favor da 

parte exequente, tendo em vista ter sido expedido Precatório.

Cumpra.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000314-65.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GONSALVES LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENISMAR LAZARO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000314-65.2019.8.11.0038 AUTOR(A): VALERIA GONSALVES LIMA DA 

SILVA REU: WENISMAR LAZARO DA SILVA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE ALIMENTOS – Lei n. 5.478/1968 c/c NCPC e CC/2002 -, em 

que foi REQUERIDO pela parte autora/requerente M. L. L. da S., nascida 

em 23/5/2017, I. G. G. da S., nascido em 6/6/2006, D. L. da S., nascido em 

3/7/2014, todos representados por sua genitora Valéria Gonsalves Lima 

da Silva, a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO, tendo em vista que 

realizaram acordo extrajudicial em processo diverso. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/1988, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer 

apresentada defesa/contestação, prescindível a anuência/consentimento 

desta para o reconhecimento/homologação da desistência – NCPC, art. 

485, VIII, § 4º. Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da 

parte autora/requerente M. L. L. da S., nascida em 23/5/2017, I. G. G. da 

S., nascido em 6/6/2006, D. L. da S., nascido em 3/7/2014, todos 

representados por sua genitora Valéria Gonsalves Lima da Silva, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Condeno a 

parte autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso. Após o 

trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO 

que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos 

a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º 

- “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas 

em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo 

ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma 

vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade 

de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como 

fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º. P. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000110-84.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LUIZ BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000110-84.2020.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO LUIZ BARRETO 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, em que foi REQUERIDO pela parte 

autora/requerente ALESSANDRO LUIZ BARRETO a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/1988, art. 5º, XXXV -, observados os 

requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer citada a parte 

adversa ou apresentada defesa/contestação, mormente porque processo 

de jurisdição voluntária, prescindível a anuência/consentimento desta para 

o reconhecimento/homologação da desistência – NCPC, art. 485, VIII, § 4º. 
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Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente ALESSANDRO LUIZ BARRETO, ACOLHO/HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 

200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Condeno a parte 

autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa. Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, 

caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado 

se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao 

magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. Cientifique o(a) 

representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) 

representante do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, 

fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico 

- Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. 

Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-24.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLARENICE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROBERTO BERNARDINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY PEREIRA DOS SANTOS 71948627191 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000308-24.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ROBERTO 

BERNARDINO GONCALVES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: WESLLEY PEREIRA 

DOS SANTOS 71948627191 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 26 de março de 2020 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 26 de março de 2020 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR INACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 26 de março de 2020 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR INACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 26 de março de 2020 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001105-70.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DA SILVA (EXECUTADO)

VALDETE LUCIA DA SILVA LINO (EXECUTADO)

VALDECI JOSE DA SILVA (ESPÓLIO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52204 Nr: 693-64.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Defacio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14878

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte autora abandonou o processo, 

tendo em vista a tentativa de intimação pessoal restar infrutífera em razão 

de sua mudança de endereço sem comunicar ao juízo.

O descumprimento de tal ônus processual acarreta à parte negligente a 

sanção da presunção de validade da intimação efetuada no endereço 

informado nos autos, pois nos moldes do art. 274, parágrafo único do 

CPC, o autor concorreu para a extinção do processo ao deixar de informar 

corretamente o seu endereço nos autos.

 Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na 

demanda, eis que abandonou o processo que aguarda providências da 

sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito.

 O autor, por não se manifestar nos presentes autos, incorreu no disposto 

no art. 485, III, do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”.

Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, insuscetível de 

prorrogação.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81890 Nr: 3518-73.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 

(VINTE E UM) DE AGOSTO DE 2020, ÀS 13H00MIN.II - INTIMEM-SE e/ou 

R E Q U I S I T E - S E  o ( s )  r é u ( s ) ,  a ( s )  v í t i m a ( s )  e  a ( s ) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.Em se tratando de vítima(s), testemunha(s)/informante(s) e/ou 

réu(s) residentes ou presos em Comarca diversa,

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-11.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIANY SUELLEM RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000169-11.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.577,53 POLO ATIVO: Nome: ELSIANY SUELLEM RAMOS DA 

CONCEICAO Endereço: RUA JOSE CAVALCANTE SOUZA, 397, VILA 

RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Endereço: RUA IGUATEMI, 151, - LADO 

ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 01451-011 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-11.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIANY SUELLEM RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000169-11.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.577,53 POLO ATIVO: Nome: ELSIANY SUELLEM RAMOS DA 

CONCEICAO Endereço: RUA JOSE CAVALCANTE SOUZA, 397, VILA 

RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Endereço: RUA IGUATEMI, 151, - LADO 

ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 01451-011 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-22.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELENE ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MONICA DA COSTA OAB - MT27559/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IESV INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR VANGUARDA EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1000511-22.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ROZELENE 

ALVES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAUDICEIA 

MONICA DA COSTA, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS POLO PASSIVO: 

IESV INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR VANGUARDA EIRELI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 26 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-87.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001078-87.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ZENI ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C 

PEDIDO DE LIMINAR, proposta por ZENI ALVES DOS SANTOS contra o 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Revogo a sentença de id. 29427494, lançada 

de forma errônea. Alega a promovente, em síntese, que é cliente da 

promovida no uso de energia elétrica, cuja unidade de consumo 

registra-se sob o nº 6/1022035-8. Que, em setembro de 2019, seu 

consumo superou em demasia o consumo dos meses anteriores, 

sendo-lhe enviado fatura no valor de R$ 262,86 (duzentos e sessenta e 

dois reais e oitenta e seis centavos), cobrando-lhe valor excedente ao 

que realmente devido. Instada, a Promovida contestou os pedidos iniciais 

arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado Especial diante 

da necessidade de realização de prova pericial. No mérito assentou a 

regularidade na cobrança realizada na unidade consumidora do 

Promovente, tendo pugnado, ao final, pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Eis a síntese do necessário. Fundamento e Decido. No tocante à 

preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão da 

necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida visto 

que não há a necessidade de realização da perícia, conforme alegado 

pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o ponto nodal da 

presente contenda repousa na suposta irregularidade na cobrança 

referente ao mês de setembro de 2019, unidade consumidora de nº 

6/1022035-8, da qual é titular o Promovente. Adianto, desde já, que as 

pretensões autorais não merecem procedência. Passemos, então, à 

análise do pleito inaugural. Alega a Promovente, como dito alhures, que em 

setembro de 2019, o consumo faturado superou em demasia o consumo 

dos meses antecedentes, sendo, portanto, ilegítima referida cobrança. No 

entanto, por se tratar de unidade consumidora situada na zona rural, a 

leitura do consumo nessas unidades é feita de forma diversa da que é 

feita na zona urbana. Com efeito, disciplina a Aneel – Agência Nacional de 

Energia Elétrica, em sua Resolução nº 414, que a leitura das unidades 

consumidoras da zona rural será realizado da seguinte forma: Art. 86. Em 

unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a 

distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos 

consecutivos. § 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida 

de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o 

conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a 

medida. § 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo 

com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser 

realizado pela média, conforme disposto no art. 89. § 3o A distribuidora 

deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não 

efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. Referido dispositivo 

normativo assenta que as leituras realizadas nas zonas rurais são 

procedidas respeitando determinados intervalos de tempo. Assenta, ainda, 

que é incumbência do consumidor dessas localidades realizar a leitura em 

sua unidade, comunicando o consumo a concessionária a fim de que esta 

emita a respectiva fatura. Caso o consumidor não realize a leitura, a 

concessionária emitirá a fatura com base em média de consumo. Referida 

média é realizada arrimada em determinados critérios, também 

disciplinados na Resolução nº 414 da Aneel, dentre os quais encontra-se 

o critério da média aritmética dos valores faturados nos ciclos disponíveis, 

o que aconteceu no presente caso. Vejamos, pois, o dispositivo que trata 

dessa forma de realização da média de consumo. Art. 89. Quando ocorrer 

leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura 

informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média 

aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, conforme o caso, observado no art. 86. § 1o Para unidade 

consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos 

requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores 

faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de 

disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados. A Promovida 

procedeu com a feitura da leitura confirmada, chegando, assim, ao valor 

da fatura objeto da presente contenda, conforme documento anexado. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 
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– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-76.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000445-76.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

JOAO BATISTA PEREIRA DA COSTA em desfavor de VIVO S.A. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo, em resumo: “A 

requerida compromete-se a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

por meio de depósito bancário na conta indicada, até 10 de março de 

2020. Bem como declarará a inexistência de débito em nome da parte 

autora e baixa nos órgãos de proteção ao crédito. Com o presente acordo 

as partes dão ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação ao objeto 

discutido nos presentes autos”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Após juntada de comprovante, DECLARO O PRESENTE FEITO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-48.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LUCIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000518-48.2019.8.11.0026. REQUERENTE: SILVANA LUCIANA DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por SILVANA LUCIANA DE LIMA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo, em resumo: 

“A requerida compromete-se a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), por meio de depósito bancário na conta indicada, até 10 de março 

de 2020. Com o presente acordo as partes dão ampla, geral, irrestrita e 

irrevogável quitação ao objeto discutido nos presentes autos”. Isso posto, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Ante a juntada de comprovante, DECLARO O PRESENTE FEITO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-20.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010221-20.2015.8.11.0026. REQUERENTE: MANOEL SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: A. TELECOM S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por MANOEL SANTANA DE ALMEIDA em desfavor de A. TELECOM S.A. 

(VIVO S.A). É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo, em 

resumo: “A requerida compromete-se a pagar o valor de R$ 9.680,00 

(nove mil seiscentos e oitenta reais), por meio de depósito bancário na 

conta indicada, até 17 abril de 2020, e em caso de descumprimento será 

aplicado multa de 10% sobre o valor do acordo. Com o presente acordo as 

partes dão ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação ao objeto 

discutido nos presentes autos”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Após juntada de comprovante, DECLARO O PRESENTE FEITO 
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EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Portaria

PORTARIA N. 017/2020-GAB

O magistrado FABIO PETENGILL, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca 

de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Única da Comarca de Aripuanã, serão realizados por videoconferência, 

por meio da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, por meio do telefone da assessoria: (66) 

98446-9029/98123-6406 ou do e-mail: rayane.costa@tjmt.jus.br para o 

regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão nos dias de expediente, 

preferencialmente às 11h:30min e 18 horas, salvo em situações 

emergenciais que deverão ser comunicadas e justificadas à assessoria 

do magistrado.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 20 de março de 2020.

Aripuanã/MT, 19 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000774-96.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Isaias Pinto (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000774-96.2019.8.11.0088. 

AUTOR(A): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA REU: ISAIAS PINTO 

VISTOS. Ante a ausência de tempo hábil para cumprimento da audiência 

anteriormente designada, redesigno o ato para o dia 27.05.2020, às 11 

horas. Intime-se o autor. Cite-se e intime-se o requerido. Cumpram-se os 

demais termos da decisão retro. Às providências. Aripuanã/MT, 06 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000266-19.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CORREIA ZACARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMIR TEIXEIRA OAB - RO2282 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento ao mandado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-84.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. V. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCIA NOGUEIRA DOURADO OAB - RO7724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000003-84.2020.8.11.0088. 

AUTOR(A): MARINETE LOPES VIANA CASTILHO REU: DIVINO SEBASTIAO 

CASTILHO V I S T O S. Cuida-se de ação de divórcio c/c regularização de 

guarda, visitas, alimentos e partilha de bens, vertida por Marinete Lopes 

Viana Castilho em face de Divino Sebastião Castilho. Recebida a petição 

inicial, determinou-se a citação do requerido (id. 27895665). O requerido 

foi citado no id.29262822, mas não apresentou contestação. No 

id.29785421, a requerente pleiteia a extinção do feito, bem como o 

cancelamento da audiência de conciliação designada. D E C I D O. 

Havendo pedido de desistência da ação pelo autor, homologo por 

sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 
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forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de 

interesse jurídico no prosseguimento do feito. Por consequência, cancelo 

a audiência de conciliação designada. Sem custas, ante a gratuidade 

deferida. Sem honorários. Certificado o transito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. Às providências. Aripuanã/MT, 11 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000890-05.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL HERMELINO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000890-05.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MANOEL HERMELINO DE 

CARVALHO VISTOS. Preliminarmente, nos termos do Art. 914, §1º : “Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autenticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade”. Assim, considerando que a peça defensiva foi 

protocolada pela causídica erroneamente dentro desse feito, remetam-se 

os autos ao Distribuidor para promover a redistribuição dos “Embargos à 

Execução” protocolado no id.29754207 em apenso ao presente processo. 

Ato contínuo, certifique-se a sua tempestividade. Quanto ao pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou o 

recolhimento das custas processuais ao fim do processo, verifica-se a 

necessidade de complementação de documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência alegada. Assim, INTIME-SE a parte embargante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos documento pertinente 

(contracheque, declaração de IRPF, cópia de carteira de trabalho, certidão 

negativa de bens imóveis etc.) que comprove a condição de 

hipossuficiente afirmada na inicial, ou, no mesmo prazo, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Com o decurso do prazo sem manifestação ou 

recolhimento das custas processuais, conclusos para indeferimento da 

inicial. Às providências. Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000072-53.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA VOYAGE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARIPUANÃ VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ Rua Antonio Busanello, 792, Ed. 

Fórum, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR FABIO PETENGILL PROCESSO n. 

1000072-53.2019.8.11.0088 Valor da causa: R$ 148.947,33 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do 

Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: MADEIREIRA VOYAGE LTDA 

- ME Endereço: TIRADENTES, 0, SETOR INDUSTRIAL, ARIPUANÃ - MT - 

CEP: 78325-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Ação de execução fiscal proposta pelo Estado de 

MAto Grosso executando o valor de 166.713,71 (cento e sessenta e seis 

mil setecentos e treze reais e setenta e um centavos) DECISÃO: Vistos... 

Inicialmente, RECEBE-SE a petição inicial, DETERMINANDO-SE: Nos termos 

do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), CITAR a parte 

executada por carta, para pagar a dívida, com os juros, multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese da citação por carta ser frustrada, 

CITAR a executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome da executada, para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora (artigo 8º, inciso III da 

LEF). Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC. Infrutífera a citação por Oficial de 

Justiça, CITAR POR EDITAL a executada, nos mesmos termos acima 

descritos, observando o disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF. 

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, retornem os autos 

conclusos para apreciação do pedido de penhora online e Renajud já 

constantes na inicial. Cumprir. Sirva o presente como CARTA COM AVISO 

DE RECEBIMENTO e MANDADO. Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE ALMEIDA, 

digitei. ARIPUANÃ, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000330-29.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARIPUANÃ VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ Rua Antonio Busanello, 792, Ed. 
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Fórum, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR FABIO PETENGILL PROCESSO n. 

1000330-29.2020.8.11.0088 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Ameaça]

->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL 

(1268) POLO ATIVO: Nome: ALINDANORA FERREIRA DE SOUZA 

Endereço: RUA 31 DE MARÇO, 721, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 

78325-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS 

Endereço: LARANJEIRAS, 21, QUADRA 03, JDIM PLANALTO, ARIPUANÃ - 

MT - CEP: 78325-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da decisão que deferiu medidas protetivas à vítima Alindanora 

Ferreira de Souza. DECISÃO: VISTOS. Trata-se de pedido de aplicação de 

medidas protetivas em favor de pessoa em alegada situação de violência 

doméstica, a qual em sede policial afirmou estar sob risco de agressão 

física e psicológica por parte de seu ex-convivente (João Francisco dos 

Santos), que lhe agrediu verbalmente e ameaçou-lhe de morte, por conta 

de desentendimentos sobre a dissolução conjugal recentemente ocorrida. 

Relata que está separada do agressor há 16 meses, aproximadamente, e, 

na data de hoje (16/03/2020) recebeu uma ligação de seu ex convivente, 

querendo conversar sobre a partilha dos bens comum do casal, e ante a 

anuência dela, ele foi até o seu local de trabalho, e passaram a discutir 

sobre um pretenso valor que a vítima deveria restituir ao agressor, que ao 

saber da recusa dela de lhe repassar o montante requerido/solicitado, 

passou a lhe agredir, dizendo a ela para despedir-se de seu filho, que a 

cidade seria muito pequena para os dois, que pode poderia até ser preso, 

mas que depois sairia da prisão, o que, por óbvio, assustou a vítima, 

provocando sua ida à DelPol e a requisição do deferimento das medidas 

protetivas em seu favor (id. 30381674). É breve o relato. Decido. No que 

pertine aos fatos alegados, a Lei 11.340/06 tem como escopo coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, prestar-lhe 

assistência e proteção, assegurando oportunidades e facilidades para 

viver sem violência, de modo a preservar sua saúde física e mental, além 

de seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. A par disso, a lei de 

regência, em sintonia com a CRFB/88, com a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

mulher, além de outros diplomas normativos, assegura às mulheres 

condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à 

saúde, ao acesso à justiça, à liberdade e à dignidade, além dos direitos à 

alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania e ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Daí que, estando à vítima em patente risco, obedecendo-se aos princípios 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88), segurança (art. 

5º, “caput”, da CRFB/88), assistência à família (art. 226, § 8º, da CRFB/88) 

e proteção, conforme disciplina do art. 1º c.c. o art. 22 e seguintes da Lei 

11.340/06, a concessão em parte do pleito é medida que se impõe. O caso 

em tela retrata situação de risco, considerando a versão da requerente, 

não havendo motivo conhecido para que criasse a situação por ela 

delineada, além de ser evidente que se está diante de situação mal 

resolvida, advinda da dissolução do relacionamento mantido entre as 

partes, envolvendo o convívio pessoal e supostas dívidas contraídas 

entre eles, questões que são potencialmente causadoras de acirramento 

de ânimos e consequente tomada de decisões e atitudes desmesuradas e, 

por vezes, violenta, como aparenta ser a hipótese versanda. Necessário 

sempre entender e recordar, que a Lei Maria da Penha pretende criar um 

cenário de proteção, de prevenção e somente em situa~]oes extremas, a 

repressão em si da violência doméstica, buscando evitar a perpetuação 

de atos de agressão, de domínio, de subjulgamento da vítima mulher, não 

sendo exigível que a violência se perpetre para justificar a adoção das 

medidas de contenção. Ante o exposto, diante do cenário retratado, defiro 

as seguintes medidas protetivas: • Proibição ao agressor de se aproximar 

da vitima, no limite de 500 metros. • Proibição do agressor de manter 

contato com a requerente por qualquer meio de comunicação; • Proibição 

do agressor de frequentar a residência e o local de trabalho da 

requerente, pelo PRAZO 06 meses ou enquanto durar o 

procedimento/processo. De mais a mais, determino que oficie-se à 

Delegacia de Polícia desta comarca, comunicando que foram concedidas 

as citadas medidas de proteção requeridas, devendo garantir proteção à 

ofendida, inclusive no caso de descumprimento das medidas, na forma 

estabelecida pelo art. 11 e incisos da Lei 11.340/06. Proceda-se a 

intimação do requerido acerca da presente decisão, para que cumpra as 

determinações acima especificadas, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do art. 313, III, do Código de Processo Penal, cientificando-o, ainda, da 

natureza penal das medidas de restrição e do direito de apelar do 

decisum, nos termos e na forma do art. 593 do CPP. Por fim, ao final de 

seis meses, intimar a requerente para que se manifeste acerca da 

continuidade destas medidas, certificando acerca de eventual processo 

ou procedimento de investigação em tramitação, não havendo distribuição 

de inquérito policial ou de ação penal, oficie-se à Delegacia solicitando 

informações quanto a isso. Transcorrido o lapso, não sendo nada 

requerido arquive-se os autos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em designação ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE ALMEIDA, digitei. ARIPUANÃ, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000816-48.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELOISA PADILHA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ROBERTO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ida ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000816-48.2019.8.11.0088. 

EXEQUENTE: MARIA HELOISA PADILHA DE LIMA EXECUTADO: GILMAR 

ROBERTO SILVA VISTOS. Indefiro o pedido da exequente retro, visto que 

é sua atribuição requerer o desarquivamento e efetuar o protocolamento 

do pedido de cumprimento de sentença nos autos corretos. Ato contínuo, 
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consoante mencionado na decisão anterior (29865563) e conforme 

disciplinado no artigo 531, § 2º, do CPC, o cumprimento de obrigação 

alimentar fundada em título judicial, deve ser intentado por pedido 

formulando no bojo dos próprios autos em que a decisão exequenda foi 

prolatada. Assim, tratando-se de título executivo constituído de forma 

pré-processual e homologado judicialmente, nos termos do artigo 515, 

inciso III, do CPC, o presente procedimento deverá tramitar na forma do 

cumprimento de sentença e nos próprios autos da decisão exequenda, 

previsto no artigo 523 e seguintes do CPC e não do artigo 911, requerido 

na petição inicial. Desta forma, considerando que a autora, devidamente 

intimada, não promoveu a regular emenda do feito, indefiro a petição inicial, 

e de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a 

natureza da ação, defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem honorários. 

Preclusa a via recursal, arquive-se. P. I. C. Às providências. Aripuanã/MT, 

25 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Comarca de Brasnorte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000030-02.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000030-02.2018.8.11.0100. REQUERENTE: RENATA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

indenizatória em que a parte autora sustenta que possuía um veículo 

segurado pela promovida, o qual restou avariado em razão de um 

acidente. Alega que o conserto demorou 60 dias, mas a cobertura do 

carro reserva fora limitado por 30 dias pela requerida. Pleiteia indenização 

pelos gastos extras dos 30 dias a mais com locação de veículo, e 

indenização por danos morais pelos transtornos causados. Analisando os 

elementos e as circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. A irresignação da parte autora 

refere-se à limitação de cobertura do carro reserva, em que alega não 

haver limitação de dias pelo uso em caso de sinistro. Já a parte promovida 

alega, e isso a própria proposta de seguro que a promovente aderiu 

demonstra, que há cobertura de carro reserva limitado a 30 dias, 

conforme consta no item “coberturas”. Dessa forma, ainda que a oficina 

responsável pelo conserto do veículo sinistrado tenha demorado mais 

tempo do que o limite do carro reserva, não há qualquer ilicitude ou abuso 

por parte da promovida, pois tal cobertura foi aquela que efetivamente a 

promovente aderiu e aceitou ao contratar o seguro; não podendo agora 

alegar que tal limitação é indevida. Caso pretendesse período maior, cabia 

a ela propor à seguradora antes da contratação. Pelos elementos contidos 

nos autos, especialmente as mensagens de e-mail, não se vislumbra 

qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da ré pelo atraso no 

conserto do veículo da promovente, mormente quanto à questão de 

autorização. Em conclusão, não havendo qualquer conduta ilícita da 

promovida, que apenas cumpriu os termos contratados ao limitar a 

cobertura de carro reserva por 30 dias, inexiste responsabilidade por 

danos eventualmente causados, não havendo que se falar em 

indenização por danos materiais e morais. Cabe à parte autora, caso 

queira, demandar em face da oficina pela demora que lhe causou mais 

despesas com locação de veículo, se entender pela responsabilidade 

desta. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Intime-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 13 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000047-04.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARCELO BAZZAN (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que apresente 

impugnação à contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000137-46.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KUMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000137-46.2018.8.11.0100. REQUERENTE: RAFAEL KUMMER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 
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de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada proposta por RAFAEL 

KUMMER, alegando que recebeu uma cobrança indevida no valor de 

R$1.949,35, referente a anomalias constatadas pela reclamada 

consistente em desvios nos bornes do medidor, que provocava 

faturamento inferior ao correto. Apesar de comparecer na audiência de 

conciliação (evento 14288103), a parte Reclamada não apresentou 

contestação, portanto, decreto sua revelia, e aplico seus efeitos. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado confirmado em 

seu favor à inversão do ônus da prova deferida no evento 13975106, uma 

vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada 

pelos documentos juntados com a inicial. Assim, não há prova suficiente 

que demonstre a legalidade da cobrança, razão pela qual a procedência 

do pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida que se 

impõe. Contudo, em análise atenta dos autos, não se verifica qualquer 

demonstração de que tenha havido suspensão dos serviços ou 

negativação dos débitos em discussão, nos valores de R$496,57 e 

R$3.771,85. Partindo desta premissa, não há como acolher que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade 

e causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Desta 

feita, em que pesem as razões apresentadas, a parte autora não passou 

a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da empresa ré é 

admissível. Pelo contrário, a controvérsia, em princípio, pode revelar falha 

na prestação de serviço que merece atenção dos órgãos públicos 

responsáveis. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Acerca da questão, vejamos 

julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RAC - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.3 - Não 

há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia 

continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e 

também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador. (Ap 

93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017). Logo, indefere-se o pedido de indenização por danos morais. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide no valor de 

R$1.949,35;, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação 

da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I- Homologo a decisão proferida 

pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II- Int. 

Daiane Marilyn Vaz, Juíza de Direito. BRASNORTE, 6 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000137-46.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KUMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000137-46.2018.8.11.0100. REQUERENTE: RAFAEL KUMMER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada proposta por RAFAEL 

KUMMER, alegando que recebeu uma cobrança indevida no valor de 

R$1.949,35, referente a anomalias constatadas pela reclamada 

consistente em desvios nos bornes do medidor, que provocava 

faturamento inferior ao correto. Apesar de comparecer na audiência de 

conciliação (evento 14288103), a parte Reclamada não apresentou 

contestação, portanto, decreto sua revelia, e aplico seus efeitos. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado confirmado em 

seu favor à inversão do ônus da prova deferida no evento 13975106, uma 

vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada 

pelos documentos juntados com a inicial. Assim, não há prova suficiente 

que demonstre a legalidade da cobrança, razão pela qual a procedência 

do pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida que se 

impõe. Contudo, em análise atenta dos autos, não se verifica qualquer 

demonstração de que tenha havido suspensão dos serviços ou 

negativação dos débitos em discussão, nos valores de R$496,57 e 

R$3.771,85. Partindo desta premissa, não há como acolher que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade 

e causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Desta 

feita, em que pesem as razões apresentadas, a parte autora não passou 

a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 
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que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da empresa ré é 

admissível. Pelo contrário, a controvérsia, em princípio, pode revelar falha 

na prestação de serviço que merece atenção dos órgãos públicos 

responsáveis. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Acerca da questão, vejamos 

julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RAC - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.3 - Não 

há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia 

continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e 

também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador. (Ap 

93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017). Logo, indefere-se o pedido de indenização por danos morais. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide no valor de 

R$1.949,35;, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação 

da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I- Homologo a decisão proferida 

pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II- Int. 

Daiane Marilyn Vaz, Juíza de Direito. BRASNORTE, 6 de setembro de 2019.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-28.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000220-28.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: FERNANDO DUARTE DA 

SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM COMERCIO 

DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME em face de FERNANDO DUARTE DA 

SILVA. O Reclamado não foi encontrado no endereço informado, o 

reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende 

do termo de audiência conciliatória (id. 21617258), todavia o autor 

quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos 

autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se 

que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000554-62.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000554-62.2019.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: AMARILDO DIAS 

DOS SANTOS Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Homologo por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

"b", do NCPC/2015. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa 

na distribuição, com as anotações de estilo. Sentença Publicada no PJE. 

Nos termos do Enunciado 12, aprovado no XII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, dispenso a intimação das 

partes e determino o imediato arquivamento. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000645-55.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. DE PAULA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCILENE DE SOUZA RAVADELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000645-55.2019.8.11.0100. REQUERENTE: L. K. DE PAULA - ME 

REQUERIDO: GILCILENE DE SOUZA RAVADELLI Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por L. K. DE PAULA – ME em face de GILCILENE DE 

SOUZA RAVADELLI. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 25780519), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 
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petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-26.2011.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DARCY DRUMM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCIL CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010092-26.2011.8.11.0100. EXEQUENTE: ORLANDO DARCY DRUMM 

EXECUTADO: CONSTRUCIL CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por ORLANDO DARCY DRUMM em face 

de CONSTRUCIL CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME. O Reclamado não foi 

encontrado no endereço informado, o reclamante foi intimado a fornecer 

novo endereço conforme se depreende da certidão juntado aos autos (id. 

8974859), todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se 

torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-86.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ASTOLPHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010055-86.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: MARCO ANTONIO ASTOLPHI Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por LOURENCO & BARROS LTDA - ME, em desfavor de MARCO 

ANTONIO ASTOLPHI. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da 

não intimação/citação do Reclamado, esta quedou-se inerte, não 

respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo 

Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 

Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Dispenso a 

intimação da parte requerida. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-34.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010009-34.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: NATALIA DA SILVA SANTOS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 
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Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por DEOCILDE BROHL - ME, em desfavor de NATÁLIA DA SILVA 

SANTOS. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da 

intimação/citação da Reclamada, esta quedou-se inerte, não respondendo 

ao chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os requisitos exigidos pelo 

art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, devendo 

ser extinto o feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO Nessas 

condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Dispenso a intimação da parte 

requerida. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-22.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCIANO ZATTAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010359-22.2016.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: GERCIANO ZATTAR DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por INES SCHIMIDT - ME, em desfavor de GERCIANO ZATTAR DA 

SILVA. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação da Reclamada, esta quedou-se inerte, não respondendo 

ao chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os requisitos exigidos pelo 

art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, devendo 

ser extinto o feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO Nessas 

condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Dou a parte requerida por 

intimada. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-95.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000136-95.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARLI DOS SANTOS ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, em que a parte autora alega que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

no valor de R$365,59, dívida que afirma desconhecer. Em contestação, 

aduz a Reclamada exercício regular de direito, apresentando em sua 

defesa “ Cédula de Crédito Bancário” e extratos, onde a parte Autora 

supostamente solicita crédito pessoal. A parte Autora nega que assinou 

tal documento. Assim, analisando os autos, resta evidente que se trata de 

uma causa complexa, em que necessita de maiores esclarecimentos 

técnicos, de profissionais especializados, para que se possa ter 

segurança no julgamento. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A Lei nº 

9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais 

para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis de menor 

complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o 

julgamento do mérito da questão deve estar amparado em provas 

concretas e robustas, já que o núcleo central da lide versa sobre 

falsificação de assinatura, não podendo se extrair alguma irregularidade 

com base somente nos documentos apresentados, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria é 

medida que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos 

constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a comprovação de 

causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. DISPOSITIVO 
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Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000674-08.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYNE ALVES CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000674-08.2019.8.11.0100. REQUERENTE: ROSALINA BATISTA DE 

MENEZES - ME REQUERIDO: JAYNE ALVES CORREA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por ROSALINA BATISTA DE MENEZES - 

ME em face de JAYNE ALVES CORREA. A Reclamada não foi encontrada 

no endereço informado, a reclamante em audiência conciliatória requereu 

prazo para declinar novo endereço da parte Reclamada, conforme se 

depreende do termo de audiência conciliatória (id. 24927008), todavia 

quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos 

autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se 

que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000673-23.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA KAREN CAPELETTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000673-23.2019.8.11.0100. REQUERENTE: ROSALINA BATISTA DE 

MENEZES - ME REQUERIDO: FERNANDA KAREN CAPELETTE Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por ROSALINA BATISTA DE MENEZES - 

ME em face de FERNANDA KAREN CAPELETTE. A Reclamada não foi 

encontrada no endereço informado, a reclamante em audiência 

conciliatória requereu prazo para declinar novo endereço da parte 

Reclamada, conforme se depreende do termo de audiência conciliatória 

(id. 24926998), todavia quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-03.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRÍCIA FABIANE DOS SANTOS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010121-03.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: PATRÍCIA FABIANE DOS SANTOS LOPES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por DEOCILDE BROHL - ME, em desfavor de PATRÍCIA FABIANE 

DOS SANTOS LOPES. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da 
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não intimação/citação da Reclamada, esta quedou-se inerte, não 

respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo 

Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 

Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Dispenso a 

intimação da parte requerida. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000672-38.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA BONOMETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000672-38.2019.8.11.0100. REQUERENTE: ROSALINA BATISTA DE 

MENEZES - ME REQUERIDO: KEILA CRISTINA BONOMETO Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por ROSALINA BATISTA DE MENEZES - 

ME em face de KEILA CRISTINA BONOMETO. A Reclamada não foi 

encontrada no endereço informado, a reclamante em audiência 

conciliatória requereu prazo para declinar novo endereço da parte 

Reclamada, conforme se depreende do termo de audiência conciliatória 

(id. 24924288), todavia quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-48.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000251-48.2019.8.11.0100. REQUERENTE: KERBER & PELISSARI LTDA - 

ME REQUERIDO: AMARILDO DIAS DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por KERBER & PELISSARI LTDA – ME em face de 

AMARILDO DIAS DOS SANTOS. O reclamante foi intimado a se manifestar 

conforme se depreende do termo de audiência de conciliação, juntada no 

id 20585880, sob pena de extinção do feito por abandono de causa, 

todavia a autora quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-27.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HENZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO LOPES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010165-27.2013.8.11.0100. REQUERENTE: MARIA HENZ REQUERIDO: 

ELIO LOPES SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 

38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por MARIA HENZ 

em face de ELIO LOPES SILVA. O reclamante foi intimado a se manifestar 

conforme se depreende da decisão juntada no id 13148548, sob pena de 

extinção do feito por abandono de causa, todavia a autora quedou-se 

inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por 

falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Dispenso a intimação da parte 

requerida. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-08.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL GONÇALVES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010153-08.2016.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 
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REQUERIDO: EZEQUIEL GONÇALVES MACHADO Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por INES SCHIMIDT - ME, em face de EZEQUIEL 

GONÇALVES MACHADO. O reclamante foi intimado a se manifestar 

conforme se depreende do termo de audiência de conciliação, juntada no 

id 25863978, sob pena de extinção do feito por abandono de causa, 

todavia a autora quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-73.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GESIEL SILVA 02442730065 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000702-73.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: ELIAS GESIEL SILVA 02442730065 Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por LOURENCO & BARROS LTDA – 

ME,em face de ELIAS GESIEL SILVA. O reclamante foi intimado a se 

manifestar conforme se depreende do termo de audiência de conciliação, 

juntada no id 24927035, sob pena de extinção do feito por abandono de 

causa, todavia a autora quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-95.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON GONCALVES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000707-95.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: JEFERSON GONCALVES SANTANA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por LOURENCO & BARROS LTDA – ME, 

em face de JEFERSON GONCALVES SANTANA. O reclamante foi intimado 

a se manifestar conforme se depreende do termo de audiência de 

conciliação, juntada no id 24926685, sob pena de extinção do feito por 

abandono de causa, todavia a autora quedou-se inerte. Nos termos da 

certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação 

da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

em cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-57.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA MOREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000716-57.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: MARINA MOREIRA DA CRUZ Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por LOURENCO & BARROS LTDA – ME, em face de 

MARINA MOREIRA DA CRUZ. O reclamante foi intimado a se manifestar 

conforme se depreende do termo de audiência de conciliação, juntada no 

id 24927366, sob pena de extinção do feito por abandono de causa, 

todavia a autora quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-58.2019.8.11.0100

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 43 de 646



Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000703-58.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: ELZA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por LOURENCO & BARROS LTDA – ME, em face de 

ELZA RODRIGUES DA SILVA. O reclamante foi intimado a se manifestar 

conforme se depreende do termo de audiência de conciliação, juntada no 

id 24927037, sob pena de extinção do feito por abandono de causa, 

todavia a autora quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-81.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO ALVES DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010120-81.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: LAUDELINO ALVES DA MATA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por LOURENCO & BARROS LTDA - ME, em desfavor de 

LAUDELINO ALVES DA MATA. Intimada a parte Autora a se manifestar 

acerca da não intimação/citação da Reclamada, esta quedou-se inerte, 

não respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010451-97.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARLENE CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010451-97.2016.8.11.0100. EXEQUENTE: INES SCHIMIDT - ME 

EXECUTADO: ROSA MARLENE CORREIA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA, proposta por INES SCHIMIDT - ME em desfavor do ROSA 

MARLENE CORREIA. A parte autora buscou a tutela jurisdicional no sentido 

de compelir a requerida, a quitar acordo entabulado nos autos do 

Processo nº 8010136-35.2017.8.11.0100. A parte Autora requereu a 

extinção do processo, tendo em vista que o Reclamado cumpriu a 

obrigação, nada mais tendo a reclamar. Pois bem. Todos os pedidos da 

autora já foram cumpridos extrajudicialmente pela Reclamada, ocorrendo a 

perda do objeto desta ação, não havendo mais pedido a ser analisado, 

logo a ação há de ser extinta sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase do processo (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Dou as partes 

por intimadas, tendo em vista a natureza dessa sentença. Submeto a 

decisão à MMª. Juíza de Direito para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 

9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020007-60.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEZIA DE SOUZA NUNES SANTOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8020007-60.2015.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: QUEZIA DE SOUZA NUNES SANTOS Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso 

mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o 

Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o 

amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por INES SCHIMIDT - ME, em desfavor de QUEZIA DE SOUZA 

NUNES SANTOS. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação da Reclamada, esta quedou-se inerte, não respondendo 

à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 

319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser 

extinto o feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO Nessas condições, 

JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020008-45.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE VILHALBA PRESTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8020008-45.2015.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: CLAUDETE VILHALBA PRESTES Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por INES SCHIMIDT - ME, em desfavor de CLAUDETE VILHALBA 

PRESTES. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação da Reclamada, esta quedou-se inerte, não respondendo 

à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 

319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser 

extinto o feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO Nessas condições, 

JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-37.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEDINEI ELIAS KERBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000017-37.2017.8.11.0100. REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE 

LTDA - ME REQUERIDO: CEDINEI ELIAS KERBER Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 
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elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME, em desfavor de 

CEDINEI ELIAS KERBER. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da 

não intimação/citação da Reclamada, esta quedou-se inerte, não 

respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo 

Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 

Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Dispenso a 

intimação da parte requerida. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010449-30.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA VILETE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010449-30.2016.8.11.0100. EXEQUENTE: INES SCHIMIDT - ME 

EXECUTADO: ELIANE APARECIDA VILETE FERREIRA Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por INES SCHIMIDT - ME em desfavor 

do ELIANE APARECIDA VILETE FERREIRA. A parte autora buscou a tutela 

jurisdicional no sentido de compelir a requerida, a quitar acordo entabulado 

nos autos do Processo nº 8010136-35.2017.8.11.0100. A parte Autora 

requereu a extinção do processo, tendo em vista que o Reclamado 

cumpriu a obrigação, nada mais tendo a reclamar. Pois bem. Todos os 

pedidos da autora já foram cumpridos extrajudicialmente pela Reclamada, 

ocorrendo a perda do objeto desta ação, não havendo mais pedido a ser 

analisado, logo a ação há de ser extinta sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto a decisão à MMª. Juíza de Direito para efeito do 

disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-52.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ASTOLPHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000587-52.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: MARCO ANTONIO ASTOLPHI Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como LOURENCO & BARROS LTDA - 

ME, se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente. (grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Luis Martius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 
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por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. 

Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e 

eventuais despesas processuais, tendo em vista a peculiaridade do caso. 

Dou a parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000646-40.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. DE PAULA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SANTANA GOMES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000646-40.2019.8.11.0100. REQUERENTE: L. K. DE PAULA - ME 

REQUERIDO: CLAUDIA SANTANA GOMES VIEIRA Vistos etc. Dispensado 

o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por L. K. DE PAULA - ME, em face de CLAUDIA 

SANTANA GOMES VIEIRA. O reclamante foi intimado a se manifestar 

conforme se depreende do termo de audiência de conciliação, juntada no 

id 25781482, sob pena de extinção do feito por abandono de causa, 

todavia a autora quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-57.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR BORCHARDT (EXECUTADO)

ADAO CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000231-57.2019.8.11.0100. EXEQUENTE: MANOEL DE OLIVEIRA NETO 

EXECUTADO: VALDIR BORCHARDT, ADAO CARDOSO DE SOUZA Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 

162, ambos do FONAJE. A parte Autora, intimada para comparecer à 

audiência de conciliação, não foi encontrada, verificando-se pelo AR. (ID. 

20168060) que o endereço é insuficiente, não declinando completo. Tal 

fato caracteriza ausência de interesse processual, na forma do artigo 

485, VI, do CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dispenso a intimação das partes, 

nos termos do Enunciado 13, dos Enunciados Cíveis de Mato Grosso. 

Arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos etc., 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-60.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DE JESUS DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010156-60.2016.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: FATIMA DE JESUS DOS ANJOS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por INES SCHIMIDT - ME, em desfavor de FÁTIMA DE JESUS DOS 

ANJOS. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação da Reclamada, esta quedou-se inerte, não respondendo 

à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 

319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser 

extinto o feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO Nessas condições, 

JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 
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Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-03.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MARIA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000739-03.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: VANESSA MARIA DE AMORIM Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por LOURENCO & BARROS LTDA – ME, em face de 

VANESSA MARIA DE AMORIM. O reclamante foi intimado a se manifestar 

conforme se depreende do termo de audiência de conciliação, juntada no 

id 25199937, sob pena de extinção do feito por abandono de causa, 

todavia a autora quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dispenso a intimação da parte requerida. Submeto os autos à 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-70.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EKIPEI ACESSORIOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000739-70.2019.8.11.0110. REQUERENTE: RUANA CAROLINE SILVA 

RIOS REQUERIDO: EKIPEI ACESSORIOS EIRELI - EPP, PIONEER DO BRASIL 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. Da 

Incompetência do Juízo - Necessidade de perícia técnica. Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos 

mostram suficientes para a elucidação da questão. Fundamento e decido. 

O pedido da requerente é parcialmente procedente. Trata-se AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por RUANA CAROLINE SILVA RIOS em face de 

EPIKEI ACESSÓRIOS EIRELI e PIONEER DO BRASIL LTDA, requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada ao pagamento em dobro do valor de 

R$10.549,00 (dez mil quinhentos e quarenta e nove reais), com danos 

morais, conforme (Id nº 26561738). Noticia a reclamante que em 

20/08/2019 adquiriu um som automotivo 2DIN Pioneer, via internet pelo 

sistema Mercado Livre, no valor de R$ 549,00 (Quinhentos e quarenta e 

nove reais), cupom fiscal nº 023268 (Id nº 265662185). Informa que o 

produto apresentou vício oculto com falhas ao reproduzir áudios e “erro 

10”, sendo enviado para assistência técnica da requerida Pioneer em 

23/10/2019 (Id nº 26562189). Aduz que ao receber o produto em 

25/11/2019, verificou que se encontrava no mesmo estado que fora 

enviado, apresentando ruídos e “erro 10”, deixando a reclamante 

frustrada e impotente mediante a situação (Id nº 26561738). Compulsando 

os autos verifico que a reclamada EPIKEI ACESSÓRIOS EIRELI, não 

compareceu à Audiência de Conciliação, como também não apresentou 

defesa. Apesar de ter sido devidamente citada, conforme AR (Id nº 

27835390). A reclamante requereu o prosseguimento do feito, com a 

decretação da Revelia da reclamada por ausência imotivada e julgamento 

antecipado da lide, conforme termo digitalizado (Id nº 29285803). Assim, 

com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, vejamos: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Negritei. 

A reclamada PIONEER DO BRASIL LTDA compareceu a Audiência de 

Conciliação, bem como apresentou contestação (Id nº 29129257). Pois 

bem. De início verifico que o caso dos autos se trata de uma relação 

consumerista, abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor. Desde 

logo, defiro a inversão do ônus da prova em favor da autora (art. 6º, inc. 

VIII, do CDC). Da análise dos autos, verifico que a reclamante conseguiu 

parcialmente juntar aos autos os fatos constitutivos de seu direito, como 

nota fiscal, “prints” da conversa com vendedor, fotos de defeito no 

aparelho e ordem de serviço; demonstrando o prejuízo suportado (Id nº 

26562185, Id nº 26562154, Id nº 26562159, Id nº 26562161, Id nº 

26562165, Id nº 26562179, Id nº 26562181 e Id nº 26562187). As regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Nesse sentido, o Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: ao reclamante, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao reclamado, à existência de 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do reclamante. Conforme 

o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Negritei. Restando evidenciado parcialmente o direito da 

reclamante, uma vez que a reclamada EPIKEI ACESSÓRIOS EIRELI não 

compareceu à Audiência designada e não contestou o alegado na inicial, 

conforme termo de Audiência (Id nº 29285803). Assim, uma vez que a 

demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos para 

defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. 

Ademais, o não comparecimento à audiência designada para tentativa de 

conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos qualquer prova 

que destituísse o alegado pela demandante. Destarte a reclamada 

PIONEER DO BRASIL LTDA, compareceu a Audiência, bem como 

apresentou Contestação tempestivamente, conforme certidão (Id nº 

29319878). Contudo, afirma que procedeu a análise para a realização dos 

reparos no mesmo dia que o aparelho foi recepcionado na assistência 

técnica, alegando que não houve constatação de vícios. Aduz que após 

atualização do software, funcionou normalmente, recebendo a informação 

para que verificasse as configurações e compatibilidade (Id nº 29129257). 

Compulsando os documentos anexados pela reclamada, não há como 

afirmar que o produto não mais apresentava defeitos. Assim, resta claro a 

devida aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente feito, 

bem como a verificação de vício oculto ao produto, fato que se torna 

destacável já que, o bem discutido fora adquirido em 21/08/2019, tendo o 

mesmo remetido ao conserto em 29/10/2019, ou seja, pouco mais de 

sessenta dias de uso. Registra-se ainda, que em nenhum momento as 

requeridas fizeram a prova negativa indicando que o defeito no aparelho 
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se deu por mau uso por parte da autora ou por fator externo. Malgrado a 

reclamada PIONEER tenha prestado a assistência técnica, é de se ver que 

não houve a solução ao fim em que se destina. Portanto cabível a 

restituição do valor pago pela aquisição do produto. Dano Moral. Por outro 

lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pela 

parte autora, entendo incabível o deferimento de tal pretensão. In casu, 

não vislumbro presente hipótese capaz de legitimar a pretensão 

indenizatória, não tendo estes danos se configurado, pois apesar de as 

demandadas terem incorrido em falha na prestação de serviços; esta 

falha não atingiu em qualquer direito personalíssimo, sendo a violação de 

tal direito pressuposto indispensável ao cabimento da indenização por 

prejuízos extrapatrimoniais. Assim, não restou caracterizado na hipótese 

vertente o dano moral alegado, motivo pelo qual deva ser improcedente 

este pleito autoral. Dispositivo. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, apenas para: -INDEFERIR a justiça 

gratuita, por não haver comprovação que os rendimentos da autora 

alcancem a concessão do benefício; -CONDENAR as partes reclamadas 

solidariamente, a pagar à parte reclamante o valor de R$ 549,00 

(Quinhentos e quarenta e nove reais), acrescidos de juros de 1%, a partir 

da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento 

danoso. Outrossim, quanto ao pedido de indenização por Danos Morais, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA, à calva de amparo legal. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Na hipótese de recurso, deverão ser recolhidas todas as despesas 

processuais (custas), inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau, 

nos termos do Art.54, Parágrafo único, da Lei Federal nº 9099/95, sob 

pena de deserção. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46740 Nr: 715-59.2019.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, formulado em 

favor de GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO, já qualificado nos autos, 

preso em 05/08/2019, denunciado pela prática, em tese, da conduta 

delitiva prevista no art. 155, § 4º c/c 244-B, da Lei 8.069/1990.

O Ministério Público, manifestou-se contrariamente à pretensão.

É a síntese.

DECIDO.

Analisados os autos, verifico restarem inalterados os fundamentos fáticos 

e jurídicos da custódia cautelar, não havendo alteração fática que enseje 

na revogação da prisão preventiva.

Quanto a alegação do excesso de prazo da medida cautelar, cumpre 

salientar que tal medida não está relacionada unicamente a quantidade de 

dias, mas sim pela necessidade da medida aplicada, e conforme 

demonstrado pelo Ministério Público, o prazo da prisão ainda é inferior a 

200 (duzentos) dias.

Insta salientar, que se apresenta nos autos as alegações finais por 

memoriais por parte do Ministério Público, demonstrando que a instrução 

do processo findou, e está aguardando unicamente as alegações finais a 

serem apresentadas pela defesa do acusado.

No tocante ao à situação atual do pais frente a crise de saúde pública 

causado pela pandemia do COVID-19, denota-se que o Estado adotou 

medidas preventivas nas unidades penais para evitar contaminações de 

grande escala de forma a restringir riscos aos detentos e agentes 

públicos.

 Diante do exposto, incide in casu, acolho manifestação Ministerial, 

mantenho a prisão preventiva de GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO.

Intime-se defesa para apresentar alegações finais no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-96.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. M. (REU)

V. J. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 27/08/2019 Hora: 

14:00, na sede do Juízo da Comarca de Cláudia/MT.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000217-36.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

EVELYN CAVICHIOLI OAB - SP411158 (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JOSE FURTADO MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000217-36.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Inicialmente, em que pese a Portaria Conjunta n.º 249 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, entendo que o objeto para cumprimento 

do ato deprecado possui risco de perecimento, razão pela qual, determino 

o imediato cumprimento conforme deprecado. 2. Após, devidamente 

cumprido o ato, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens de 

estilo. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 25 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-44.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRAS SANTO ANGELO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

C L A Ú D I A  O f í c i o  n º .  4 3 / 2 0 2 0 - P J E / E V U  P r o c e s s o : 

1000113-44.2020.8.11.0101 Requerente: MADEIRAS SANTO ANGELO 

INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP Requerido: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso Sr(a). Secretário(a): Por ordem do(a) MM(ª). 

Juiz(a) de Direito, desta Comarca, encaminho a Vossa Senhoria para 

conhecimento e providências, cópia da decisão proferida nos autos em 

epigrafe, a qual determinou a SUSPENSÃO do Termo de Embargo nº 

20034007 lavrado pela SEMA, com a baixa de eventuais bloqueios nos 

sistemas de controle dos produtos florestais, tipo SISFLORA, até ulterior 

deliberação deste Juízo. Atenciosamente Cláudia/MT, 26/03/2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça À 

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. SEDE DA VARA 

ÚNICA DE CLÁUDIA E INFORMAÇÕES: Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 - TELEFONE: (66) 3546-2629

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000712-17.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MOURA DA COSTA OAB - RJ166735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DE MORAIS DONIZETE CAROLINO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da devolução do AR, sem cumprimento (id. 27394060), requerendo 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-86.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA DA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-71.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HIDALGO BELIDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADAILTON RODRIGUES LEMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUZIA FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE WANDERLEY DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DIAS CINTRA MAC CRACKEN OAB - SP314818 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BORGES DONATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando sua relevância para o deslinde da demanda, sob 

pena de indeferimento, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-04.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000894-03.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ACQUILINO DALAMARIA MARINA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000894-03.2019.8.11.0101 Vistos. 

Trata-se de Embargos à Execução, tendo as partes acima qualificadas. Em 

atenção ao presente feito, verifica-se que este embargo foi remetido ao 

sistema PJE em razão do reconhecimento da conexão com os autos n.º 

1040-66.2016.811.0101, código: 90883, o qual tramita no sistema Apolo 

neste Juízo, tornando-se assim, obstado o apensamento dos feitos 

conexos, visando o julgamento simultâneo. De tal forma, deverá o autor 

protocolar no sistema Apolo o presente embargo para que assim possa 

ser apensado ao processo código: 90883, diante do reconhecimento da 

conexão com este feito. Posto isto, diante da necessidade de 

apensamento do presente feito aos autos que tramitam em outro sistema, 

e pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas, tendo em vista que no presente feito não houve 

qualquer atividade jurisdicional relevante, assim, exigir o pagamento de tais 

custas não seria razoável. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas de praxe. P.R.I Cláudia, 19 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000753-81.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA CASTILHOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-90.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO TOMAZ DE SOUZA (AUTOR(A))

DORVALINA FERREIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar as provas que efetivamente pretende produzir, 

justificando sua relevância para o deslinde da demanda, sob pena de 

indeferimento, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-10.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-79.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI MARCOS DIAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-28.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000105-67.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVANIR CONTATO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, para cumprimento do Ato Deprecado, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(Emissão de Guias Online - Diligência Oficial de Justiça), no valor de R$ 

20,00 (vinte reais), correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", 

bem como encaminhar a Guia e o Comprovante de Pagamento, sob pena 

de devolução da presente missiva sem cumprimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 111064 Nr: 1486-64.2019.811.0101

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA, VALDECIR 

GHISI, GENIVALDO VICTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLÍCIA DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.

2. Por fim, em consonância com o parecer ministerial intime-se a 

autoridade coatora para prestar informações quanto aos fatos.

3. Após, vistas ao Ministério Público para deliberações.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 26 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93932 Nr: 290-30.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Padilha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, a fim de: a) 

DECLARAR INEXIGÍVEL as faturas dos meses de outubro a dezembro de 

2016 no valor de R$ 6.325,43 (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e três centavos), retiradas da unidade consumidora n. 

6/482821-6; b) CONFIRMAR as tutelas antecipadas concedidas nos autos, 

conforme Ref. 04 e 40; c) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de 

danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais 

de mora de 1% ao mês a contar da data do ajuizamento da ação e 

correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

segundo índice do INPC.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte requerida. Arbitro o 

montante de 15% do valor atualizado da condenação, a título de 

honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil, face ao trabalho desenvolvido pelo causídico, o lugar da 

prestação, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância 

das demandas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo.

Cláudia, 26 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000488-67.2019.8.11.0105
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Parte(s) Polo Ativo:

ILSON BROISLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES OAB - RO2383 

(ADVOGADO(A))

MICHELY APARECIDA OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - RO9145 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA DESPACHO Processo: 1000488-67.2019.8.11.0105. AUTOR(A): 

ILSON BROISLER RÉU: SEGURADORA LIDER Vistos etc. Ab initio, DEFIRO 

as benesses da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e 

Enunciado nº 35 da ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização 

do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, 

de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades 

da causa, observadas as garantias fundamentais do processo"). CITE-SE 

a parte requerida para contestar o feito no prazo legal, sob pena das 

cominações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 12 de novembro de 2019. RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000378-68.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. S. S. (AUTOR(A))

J. T. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (REU)

 

Tendo em vista a certidão de id:24745456, impulsiono os autos para a 

parte autora apresentar endereço atualizado do requerido.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000116-21.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON MEDEIROS OAB - MT0006395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO OAB - MT20854/B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a impugnar a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000185-53.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS OAB - MT0016496A 

(ADVOGADO(A))

DHENIFER CRISTINA DE MACEDO OAB - 938.762.032-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIOLETA CRISTINA CANDIDO VIEIRA OAB - MG178424 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a impugnar a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-78.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. K. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE PAIXAO DA COSTA OAB - 018.153.821-04 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono com a finalidade de intimar a parte autora a apresentar 

endereço atualizado da requerida conforme certidão do Oficial de Justiça 

de id:24913442

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, 

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - OAB:21.709/MT, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, PRISCILLA BRAGA ALVES - 

OAB:152972 , ROBSON DUPIM DIAS - OAB:14074, ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Reiterando o andamento de referência 617, Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a defesa, via Dje, e a acusação, via remessa dos 

autos, para se manifestarem acerca da decisão de referência 611, do dia 

12/03/2020, no prazo de 05 dias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000127-16.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLNIZA - MT (IMPETRADO)

Município de Colniza (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE COLNIZA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Processo n.: 1000127-16.2020.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

SINDACS/MT contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLNIZA/MT e do 

FUNDO MUNICIPAL DE COLNIZA/MT. O impetrante requereu a concessão 

de liminar para que seja determinado aos impetrados o regular pagamento 

do piso salarial nacional, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos 

reais), vigente para o presente ano, ao invés do valor pago de R$ 

1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), inclusive, mediante o bloqueio 

das contas bancárias do município sem a oitiva dos impetrados para 

garantir o pagamento do piso salarial nacional. A alegação do autor é que 

o direito líquido e certo está baseado na Lei Federal nº 13.708/2018, a qual 

instituiu o piso salarial nacional dos agentes comunitários e agentes de 

Combate às Endemias, pois o repasse realizado pela União, através do 

Ministério da Saúde, ao Município de Colniza e ao Fundo Municipal de 

Colniza, não teria sido destinado apenas parcialmente à categoria. A inicial 
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veio acostada de documentos IDs. 29566780 e seguintes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento. DECIDO. Analisando os 

autos, o pedido liminar refere-se à pagamento da diferença salarial, o que, 

nos termos do art. 7º, III, § 2º, da Lei n. 12.016/2009, torna incabível sua 

concessão por via do “mandamus”, conforme se verifica: “§ 2o Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza.” (grifo nosso) Nesta toada, segue o seguinte julgado do Tribunal 

de Justiça da Bahia em caso idêntico: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA 

DO PERICULUM IN MORA. CARÁTER SATISFATIVO IRREVERSÍVEL. LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AGRAVO IMPROVIDO. Cuida-se 

de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que 

negou antecipação de tutela voltada a determinar ao Agravado que 

pagasse ao Recorrente o piso salarial nacional dos agentes de saúde e de 

combate às endemias no valor aprovado pela Lei 12.994/2014. A 

concessão de liminar em sede de mandado de segurança decorre da 

aferição de existência dos pressupostos processuais previstos no artigo 

7º, III, da Lei 12.016/2009. Nos autos o julgador de piso acertadamente 

concluiu que não suficiente indício de periculum in mora, na medida em que 

o Agravante continua a receber seu salário regular e, acaso vencedor, 

fará jus à diferença decorrente da adoção do piso profissional da 

categoria. Ademais, a interpretação sistemática que a jurisprudência pátria 

vem dando ao artigo 1º, § 3º, da Lei 8437/92, converge para a vedação da 

concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública ? que esgote o 

objeto da ação - salvo quando demonstrada a indispensabilidade da 

prestação da tutela, como salvaguarda do provimento final, hipótese não 

presente nos autos, como já destacado. Lado outro, o deferimento liminar 

não só esgotaria o objeto da lide e implicaria aumento de despesa e 

consequente pagamento pelo Ente Público, como ainda seria de 

reversibilidade impraticável, quando consumada, ante seu caráter 

alimentar. Por conseguinte, dotada de juridicidade a decisão que indeferiu 

o pleito liminar. Decisão mantida. Agravo Improvido. (Classe: Agravo de 

Instrumento,Número do Processo: 0001772-61.2015.8.05.0000, Relator 

(a): Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, Publicado 

em: 08/07/2015 ) (TJ-BA - AI: 00017726120158050000, Relator: Maria do 

Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

08/07/2015) (grifo nosso) Aliás, o pleito liminar engloba, além do 

pareamento do piso salarial, o bloqueio das contas bancárias do Município, 

sem indicação de teto, o que, principalmente no atual contexto de 

pandemia pelo novo Coronavírus-Covid-19 - reconhecida pela OMS, é 

notoriamente inviável. Pelo exposto, ante a expressa previsão legal, 

INDEFIRO a liminar pleiteada. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações, 

consoante o art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009. Se, porventura, as 

informações vierem acompanhadas de documentos, DIGA o impetrante, 

em cinco (05) dias. Após, VISTA ao Ministério Público, no prazo de 10 

(dez) dias, na forma do art. 12, “caput”, da Lei n. 12.016/2009. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. De Juína para Colniza, data da 

assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000229-72.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HITALO HIAGO BUSS LIMA (REU)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Processo n. 1000229-72.2019.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

ação de exoneração de alimentos interposta por Vilson S. Lima em face de 

seu filho Hitalo Hiago Buss Lima (ID 19294304), cuja liminar foi indeferida 

(ID 19904915) e, após a tentativa de citação frustrada (ID 20430306), o 

autor pleiteou a homologação de termo de acordo extrajudicial. É o breve 

relatório. DECIDO. A partir dos autos, verifico que as partes 

transacionaram (ID 29157262), sendo que se encontram presentes no 

acordo os requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico, 

cujo pacto foi devidamente assinado pelas partes. Ante o exposto, 

ressalvado conluio, fraude ou má-fé, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. ISENTAS as partes 

das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 90, § 3º, do 

CPC. Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE. De Juína para 

Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de 

D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-37.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA LIMA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000336-37.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): MARIA GERALDA LIMA MATOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista as Portarias 

Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 20/04/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, uma medida deve ser tomada para resolver 

a questão das audiências designadas para o período mencionado. Assim, 

CANCELA-SE a designação da audiência anteriormente feita. À 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada 

para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. Manter os processos em 

Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou até outra deliberação. 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000722-67.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA OAB - RO7354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA OTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000722-67.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista as Portarias 

Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de 
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audiências até o dia 20/04/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, uma medida deve ser tomada para resolver 

a questão das audiências designadas para o período mencionado. Assim, 

CANCELA-SE a designação da audiência anteriormente feita. À 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada 

para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. Manter os processos em 

Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou até outra deliberação. 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000146-40.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBES CEZARIO TIBES (REQUERENTE)

ROZENILDA LIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constataram-se irregularidades que devem ser sanadas. É que apesar de 

indicada a existência de posse/ocupação de uma área rural com 48,4187 

hectares, no lote 112, localizada na Linha II, PA, Vale do Amanhecer, em 

Juruena/MT, não houve juntada de documento que pudesse comprovar a 

existência do referido bem. Há menção a um contrato de concessão de 

uso nº. MT0244000000487, mas não se encontrou dentre os documentos 

juntados. Na mesma situação encontram-se os bem imóveis indicados no 

item “2” da Inicial, quais sejam lotes 10b/11b/12b – Nova Gleba 12 de Maio, 

Travessão 03ª, em Juruena/MT, inexistindo qualquer documento que 

comprove a posse dos referidos imóveis (escritura pública, matrícula do 

imóvel ou contrato de compra e venda). Ressalta-se que a parte-autora 

não indicou a impossibilidade de juntar estes documentos, de forma que 

deve fazê-lo. Por fim, encontraram-se documentos de duas motocicletas 

em nome dos requerentes que não foram arroladas nos bens descritos na 

Inicial, são elas: HONDA/CG 125 FAN KS e HONDA/NXR150 BROS ESD 

(fls. 32/33). Assim, deve a parte-autora arrolar os referidos bens, caso 

ainda façam parte dos bens a serem partilhados, devendo corrigir o valor 

da causa, caso necessário. Ressalta-se, por fim, que tais 

documentos/informações são de extrema importância para a propositura 

da demanda e devem ser juntados aos autos, conforme assevera o art. 

320 do Código de Processo Civil. Além disso, não se encontrou a guia de 

recolhimento da custas. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. Emitir, pagar e juntar a 

guia de recolhimento das custas; 2. JUNTAR documentos que possam 

comprovar a posse ou a propriedade dos imóveis abaixo listados 

(escritura pública, matrícula do imóvel ou contrato de compra e venda): a. 

Área rural com 48,4187 hectares, no lote 112, localizada na Linha II, PA, 

Vale do Amanhecer, em Juruena/MT; b. Lotes 10b/11b/12b – Nova Gleba 

12 de Maio, Travessão 03ª, em Juruena/MT; 3. ARROLAR as motocicletas 

HONDA/CG 125 FAN KS e HONDA/NXR150 BROS ESD (fls. 32/33) dentre 

os bens a serem partilhados, caso ainda façam parte do patrimônio do 

casal; 4. CORRIGIR o valor da causa, caso necessário. Por fim, frisa-se a 

necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000485-33.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADALICE SANTOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000485-33.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ADALICE SANTOS DE MATOS REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Tendo em vista as 

Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a 

realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como a indefinição que 

cerca o assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, uma medida deve ser tomada para resolver 

a questão das audiências designadas para o período mencionado. Assim, 

CANCELA-SE a designação da audiência anteriormente feita. À 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada 

para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. Manter os processos em 

Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou até outra deliberação. 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000039-93.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO MADALAO (REQUERENTE)

KEITIANE BORGES MATOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada 

“Ação de divórcio consensual”, visando à homologação de acordo 

realizado entre Darci Antonio Madalão e Ketiane Borges Matos Rodrigues 

Madalão, tendo como o objeto o divórcio, a guarda, visitas e alimentos 

referentes ao menor D. M. R. M. Depreende-se da Inicial que os 

requerentes são casados sob o Regime da Comunhão Parcial de Bens, 

desde 14.02.2014, conforme Certidão de Casamento juntada aos autos. 

Da união nasceu D. M. R. M. (24.01.2015). Narra-se que não há bens 

imóveis a serem partilhados ou dívidas a serem saldadas. Assim, por 

Instrumento de Transação Extrajudicial, resultante de conciliação, as 

partes fizeram acordo acerca da guarda, visitas, alimentos, despesas 

extraordinárias e divórcio. Por isso é que se requer a homologação do 

acordo. Em manifestação, o Ministério Público foi favorável à homologação 

do acordo extrajudicial, por atender ao melhor interesse da criança em 

todos os seus termos. É, ao que parece, o necessário a ser destacado. II 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 DO DIVÓRCIO Necessário esclarecer que a 

Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pela leitura do 

dispositivo constitucional transcrito, observa-se que para a dissolução do 

vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi suprimida a 

exigência de prazo de separação de fato e afigura-se desnecessária a 

aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). Assim, de acordo com o 

ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a decretação do 

divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. No presente caso, ambos 

os cônjuges manifestaram de forma consensual a pretensão de dissolver 

o vínculo matrimonial. Por conta disso, a decretação do divórcio é 

consequência natural e correta. II.2 DA PARTILHA DE BENS Não há bens a 

serem partilhados. II.3 DO NOME DE SOLTEIRA A requerente voltará a usar 

o nome de solteira, qual seja Keitiane Borges Matos Rodrigues. II.4 DO 

DIREITO À ALIMENTAÇÃO Assim está disposto o art. 4º do ECA: Art. 4º É 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária. [...] Do apontado, observa-se o 

dever da família quanto à efetivação do direito à alimentação da criança e 

do adolescente. O dever arrolado é decorrente não apenas da própria 

literalidade da Constituição Federal (art. 227 da CF), mas também de todo o 

contorno de solidariedade que deve permear a vida em família, 

especialmente em favor dos mais necessitados (crianças, adolescentes, 

idosos, portadores de necessidades especiais, etc.). Neste contexto é 

que André Rodrigues Amin, em ampla obra sobre o ECA, assevera: Mas a 

garantia da saúde não envolve apenas cuidados médicos. A saúde pela 

alimentação é uma realidade. Promover uma nutrição adequada significa 

prevenir doenças decorrentes de desnutrição, carência de algum nutriente 

ou obesidade infantil, hoje, um dos grandes males da infância. É notório 

que os Estados Unidos da América lutam contra a obesidade de sua 

população – não apenas infanto-juvenil – que ostenta taxas de 20% de 

obesidade mórbida e 40% de obesos. No Brasil, já se nota a preocupação 

com o tema. As escolas públicas e particulares das cidades mais 

desenvolvidas adotam cardápio elaborado por nutricionistas e já incluíram 

no conteúdo curricular noções básicas de nutrição. (Curso de Direito da 

Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. Kátia Maciel 
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(coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 4. ed. rev. e atual. Pp. 32/33). 

Não é por outro motivo que não a relevância do direito em destaque que 

consta no ECA o art. 22, o qual está assim grafado: Art. 22. Aos pais 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais. Em comentário sobre o aludido artigo, 

Murilo José Digiácomo e Ildeara Amorim Digiácomo apontam que: 

Interessante observar que a obrigação alimentar não cessa com a 

eventual emancipação do adolescente (podendo mesmo, com fulcro na Lei 

Civil, se estender para além da adolescência), e o quantum devido deve 

atender às necessidades básicas de alimentação, educação, saúde, 

habitação, segurança etc., do filho, atendendo às possibilidades dos pais, 

para cuja aferição devem ser considerados, inclusive, sinais exteriores de 

riqueza por estes apresentados. (Estatuto da criança e do adolescente 

anotado e interpretado. MPPR. Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6. ed., p. 26). Ficou 

pactuado entre as partes que a prestação de ALIMENTOS será feita por 

DARCI, mensalmente, no valor equivalente a 50% do salário mínimo 

vigente, sendo pago no dia 10 cada mês mediante depósito na conta 

bancária de titularidade de Keitiane: Banco do Brasil, agência: 8230-9, 

conta corrente: 2781-2. Conclui-se, neste ponto, que possui direito à 

alimentação o menor, correspondendo a um dever àquele que possua o 

poder familiar. II.5 DA GUARDA COMPARTILHADA E VISITAS Inexiste 

qualquer notícia de risco ao menor, o que inclusive retira o caso do raio de 

incidência de boa parte do ECA, ganhando prevalência o Código Civil, 

como, por exemplo, os arts. 1583 e ss. Pelo art. 1583 do Código Civil, 

verifica-se o seguinte: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. § 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um 

só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2º A guarda unilateral 

será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 

objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; II – saúde e 

segurança; III – educação. § 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe 

que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Assim, devem 

os genitores comprometem-se a desempenhar o encargo de forma 

satisfatória, compartilhando a tomada de decisões acerca do menor 

Pactuou-se que a GUARDA dos menores será compartilhada, com 

residência fixa na casa da genitora. As visitas serão livres. Logo, 

considerando que estão resguardados os interesses do menor, não há 

razão para se opor quanto a este ponto do acordo. II.6 DO ACORDO 

REALIZADO Em relação ao que consta no acordo, não se verificam 

condições absurdas (a ponto de se prever o inadimplemento), mas 

especialmente não se observa desprezo ao direito à alimentação do 

menor. Por conta disso, a homologação é consequência natural e correta. 

III DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado 

pelas partes e referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO DE DARCI ANTONIO MADALÃO E 

KEITIANE BORGES MATOS RODRIGUES MADALÃO, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerente voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja KEITIANE BORGES MATOS RODRIGUES. Com 

isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora 

compitam às partes o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2º, do 

CPC), suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, 

§3º, do CPC). DEIXA-SE de condenar as partes aos honorários 

advocatícios, considerando não ter havido angularização processual. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR as 

partes, via advogado; 2. CIENTIFICAR o Ministério Público; 3. Transitada em 

julgado, se nada for requerido: a. EXPEDIR Ofício ao Cartório respectivo 

para que proceda à devida averbação na Certidão de Casamento, 

inclusive quanto à questão do sobrenome (encaminhar a referida certidão 

juntamente com o ofício, BEM COMO CÓPIA DA INICIAL E SENTENÇA); b. 

Após, ARQUIVAR. Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, ARQUIVAR os autos. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000080-60.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHA ALECI GAVENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal. COTRIGUAÇU, 26 de março de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-55.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON ROSA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MOREIRA SANTOS OAB - RO9734 (ADVOGADO(A))

CARLOS OLIVEIRA SPADONI OAB - MT3249/O (ADVOGADO(A))

MYRIAN ROSA DA SILVA OAB - RO9438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000393-55.2019.8.11.0099; Valor causa: R$ 12.020,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez 

Acidentária, Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso de 

Apelação é tempestivo. COTRIGUAÇU, 26 de março de 2020 CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-55.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON ROSA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MOREIRA SANTOS OAB - RO9734 (ADVOGADO(A))

CARLOS OLIVEIRA SPADONI OAB - MT3249/O (ADVOGADO(A))

MYRIAN ROSA DA SILVA OAB - RO9438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal. COTRIGUAÇU, 26 

de março de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida 

Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000036-75.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PRAXEDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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COTRIGUAÇU Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000036-75.2019.8.11.0099; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Auxílio-Doença 

Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso de Apelação é 

tempestivo. COTRIGUAÇU, 26 de março de 2020 CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000036-75.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PRAXEDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal. COTRIGUAÇU, 26 

de março de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida 

Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000065-96.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDA GOETZ ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000637-52.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RUBINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000706-84.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

KAISA CEZARIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000088-42.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SADI MORAIS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000766-57.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN FAUST MATTEI DORIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000721-53.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IDA BONETTI SCHLICKMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000718-98.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELI BORDINHAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000080-65.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ANTUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000762-20.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DA ROCHA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Dom Aquino
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-48.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000055-48.2020.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação dos Advogados das partes 

para, conforme decisão de ID n. 2893834, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, com a respectiva justificativa de pertinência e 

necessidade, sob pena de indeferimento, ou, ainda, requeiram o 

julgamento antecipado, no prazo comum de 05 (cinco) dias. DOM AQUINO, 

26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-48.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000055-48.2020.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação dos Advogados das partes 

para, conforme decisão de ID n. 2893834, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, com a respectiva justificativa de pertinência e 

necessidade, sob pena de indeferimento, ou, ainda, requeiram o 

julgamento antecipado, no prazo comum de 05 (cinco) dias. DOM AQUINO, 

26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000121-28.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PAULO DOS REIS (EMBARGANTE)

SABRINA JULIANA DOS REIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000121-28.2020.8.11.0034. EMBARGANTE: 

SABRINA JULIANA DOS REIS, RENATO PAULO DOS REIS EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de Embargos a Execução 

ajuizada por SABRINA JULIANA DOS REIS e RENATO PAULO DOS REIS 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, qualificados nos autos. 

Compulsando a peça exordial e os documentos que a acompanham denoto 

que o embargante pugnou pela concessão de assistência jurídica gratuita, 

sem, contudo, trazer provas satisfatórias de sua hipossuficiência. Saliento 

que, de acordo com o art. 98 do CPC, considera-se necessitado a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios. Ao passo que o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal 

prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que COMPROVAREM insuficiência de recurso”. Desta feita, o artigo 98 e 

os ss. do CPC devem ser interpretados à luz da Carta Magna, devendo a 

parte comprovar sua insuficiência de recursos. Ocorre que o embargante, 

não juntou aos autos qualquer documento que comprove sua 

hipossuficiência. Nesta medida, ante a previsão constitucional, não pode o 

Juízo conceder a benesse arbitrariamente, pautado em meras conjecturas 

acerca da condição financeira da parte. Além do mais, sendo as custas 

judiciárias recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Salienta-se, ainda, que de acordo com o CPC os jurisdicionados têm a 

faculdade de solicitar parcelamento das custas processuais. Por tal razão, 

INTIME-SE O embargante para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

completar a petição inicial, trazendo comprovantes do recolhimento das 

custas e despesas processuais ou documentos hábeis a comprovar a 

alegada insuficiência de recursos, sob pena de ser cancelada a 

distribuição do feito (arts. 99, §2º, e 290 do CPC). Cumprida a diligência ou 

certificado o decurso do prazo assinalado, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000107-44.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000107-44.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.30428154 e anexos, foi apresentada tempestivamente. Nos termos 

da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os 

atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e 

outros, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo 

servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a Parte Autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 26 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: MARLI RIBEIRO SANTOS 26/03/2020 

18:04:14

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-22.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IDELCIDES MANOEL DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000738-22.2019.8.11.0034 CERTIDÃO Certifico e dou fé que, a 

Impugnação à Contestação constante no id. 30628842, foi apresentada 

tempestivamente. Certifico também que, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo legal. DOM AQUINO, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO Gestor 

de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58500 Nr: 2554-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizelton dos Santos, Guilherme José Carlini, 

Kelvin Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O, GABRIELLY GARCIA DE LIMA - OAB:20874/O, 

Vitor Hugo Bena Medeiros - OAB:18.762

 Cód. 58500

Vistos etc.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou ELIZELTON DOS SANTOS, GUILHERME JOSÉ CARLINI, 

vulgo “Zoio” e KELVYN PEREIRA NASCIMENTO como incursos nas penas 

do artigo 157, §2º, inciso II e V (concurso de pessoas e restrição de 

liberdade), e §2º A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 03/01/2019.

Após a citação dos acusados (ref.3 e 31), apresentaram resposta à 

acusação às ref. 53, 60 e 65.

Durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 1-08-2019, 

foram ouvidas as testemunhas Cícero Cavalcante, Roniclei Alves Rocha, 

Manoel Messias Ribeiro da Silva e Lucas Carlos dos Santos Cardoso e 

interrogado o denunciado Elizelton dos Santos foi interrogado.

Após, os denunciados Guilherme José Carlini e Kelvyn Pereira do 

Nascimento foram interrogados perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de 

Rondonópolis/MT.

Por fim, em continuidade à primeira audiência de instrução e julgamento, 

foram ouvidas as vítimas Napoleão de Oliveira e Sônia Regina Esteves de 

Oliveira.

Oferecidas as alegações finais, o ilustre representante do MPE, após 

analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente demonstrada a 

materialidade e autoria dos delitos, bem como a responsabilidade criminal 

dos réus, pugnando pela condenação dos mesmos, nos termos da peça 

exordial acusatória (ref. 258).

À ref. 269, a defesa do acusado ELIZELTON DOS SANTOS requereu o 

reconhecimento da confissão espontânea, bem como a fixação da pena 

no mínimo legal e o regime inicial aberto.

Em continuidade, à ref. 270, a defesa do acusado KELVIN PEREIRA DO 

NASCIMENTO, requereu o afastamento da qualificadora do uso de arma de 

fogo prevista no art. 157, § 2º-A inciso I, do CP, o afastamento da 

qualificadora da restrição da liberdade das vítimas, prevista no art. 157, § 

2º, inciso V, do CP, reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70, 

primeira parte, do CP) e, reconhecimento da confissão espontânea.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do réu GUILHERME JOSE 

CARLINI, em síntese, pugnou pelo reconhecimento da confissão 

espontânea, a não majoração na proporção de 1/3 (um terço) conforme 

precedente da súmula 443 do STJ, a aplicação do regime semiaberto e o 

direito de apelar em liberdade.

Eis o relatório. Decido.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de ELIZELTON DOS SANTOS, GUILHERME JOSÉ 

CARLINI, vulgo “Zoio” e KELVYN PEREIRA NASCIMENTO, anteriormente 

qualificados, pela prática do delito descrito na denúncia.

 2.1 Do delito previsto no art. 157 do CP

A materialidade delitiva fora comprovada pelo Boletim de Ocorrência, 

Apreensões, Fotografias encartadas nos autos, bem como os Termos de 

Declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

Em sede de autoria, verifica-se que não há dúvidas, ante a confissão da 

prática delitiva pelo denunciados, conforme os depoimentos abaixo.

O acusado Elizelton dos Santos confessou nos seguintes termos:

“Juiz: Qual que é a idade do senhor? Elizelton: 21 Juiz:Estado Civil do 

senhor? Elizelton: Solteiro Juiz: O senhor temfilhos? Elizelton: Não senhor 

Juiz: O senhor trabalhava antesda prisão? Elizelton: No momento não Juiz: 

Além desseprocesso, o senhor responde ou respondeu algum outro 

processocriminal? Elizelton: Não senhor Juiz: Senhor Elizelton, antes 

deiniciar o interrogatório do senhor aqui dos termos da denúnciatenho que 

informar o senhor, que o senhor tem direito depermanecer em silêncio 

caso o senhor queira permanecer emsilêncio isso não vai ser usado 

contra o senhor mas caso osenhor queira hoje é a oportunidade que o 

senhor tem de dá suaversão dos fatos o senhor pretende falar ou quer 

permanecer emsilêncio? Elizelton: Eu vou falar Juiz: Seu Elizelton 

éverdadeira essa acusação que pesa contra o senhor aqui de terefetuado 

esse roubo junto com outras pessoas lá na fazenda(…)? Elizelton: Sim 

senhor Juiz: Que que aconteceu?Elizelton: A gente foi lá pra roubar né, 

chegamo lá era cedo e eu fui lá chamar a pessoa pra ajuda né Juiz: Quem 

que tavacom o senhor? Elizelton: Tava eu e os dois meninos (…) Juiz: 

OKelvin e o Guilherme? Elizelton: AhamJuiz: Ta e ai o que queaconteceu? 

Elizelton: Ai eu fui lá e pedi ajuda pro seu, senhordono da fazenda lá e ele 

veio da ajuda pra nós Juiz: Vocês jáconheciam ele? Elizelton: Quem? Juiz: 

O dono da fazenda?Elizelton: Não senhor Juiz: Vocês escolheram a 

fazenda?Elizelton: NóisescolhemoJuiz: Ai (…) Elizelton: (…) Juiz: Tapode 

continuar Elizelton: (…) quando eu cheguei lá e chameiele né, chamei o 

seu Orlando (…) ai ele saiu pra ajuda nóis aiquando ele chegou na ponte 

lá os rapaiz saiu do meio do matoeu já tava dentro da caminhonete peguei 

e segurei o senhor née anunciei o assalto (…) da casa, da fazenda do 

senhor e lá nóissaimo procurando os guri sairam procurando, procurando 

aarma, procurando dinheiro, ferramenta o que tinha pra nóisconsegui 

fazer um dinheirinho e só daquilo ali Juiz: O que quevocês conseguiram lá 

na casa? Elizelton: Nós achamo trêsespingarda, um, um revólver (…) uma 

espingarda acho que depressão também e umas ferramentas (…) um 

moto serra, tinhaum cortador de grama, caixa de ferramenta Juiz: 

Todosestavam armados? Elizelton: (…) Juiz: Alguém tinha umaarma? 

Elizelton: Tinha (…) só uma só Juiz: Quem tava comela? Elizelton: Ai eu 

num, num lembro quem que tava com elanão Juiz: Não era o senhor? 

Elizelton: Não Juiz: Certo, ecomo é que vocês é renderam os os donos da 

casa, o que vocêsfizeram com ele, vocês amarram? Elizelton: Amarramo 

eles,quando nóis chego eu fiquei cuidando o senhor e botei eles prasentar 

no sofá ai esposa do senhor tava lá no quarto, eu acho que ela tava 

tomando banho, ai na hora um de nóis foi e faloupra ela que era um 

assalto né e pediu pra ela se vestir e ela foicolocar roupa, enquanto isso 

eu amarrei os dois rapaz, doissenhores que tava lá, peguei levei eles pra 

outro quarto, outrocomodo da casa e fiquei conversando, conversei com 

eles e saifui vê a esposa dele ai nóispegamo e conversamo com a 

esposadele, perguntamo onde tava as arma perguntamo deferramenta, o 

que tinha de dinheiro, celular o que tinha devalor lá, corrente de ouro, o 

que tinha e amarramo eles Juiz:E depois? Elizelton: Depois eu dei remédio 

pra eles né, asenhora começou a treme, ai o senhor falou que tinha ela 

tinhapressão alta eu acho que era ou baixa, eu fui (…) ela meexplicou qual 

que era o remédio, tinha uma bolsinha dentro doquarto dela, fui lá peguei 

mostrei pra ela, peguei e mostrei praela dei na boca dela, pro seu 

Napoleão também dei remédio praeles e amarrei eles num quarto Juiz: E 

como é que vocêsfugiram com os objetos? Elizelton: Caminhonete do (…) 

Juiz:(…) Elizelton: É caminhonete dele Juiz: E depois, em seguida?Elizelton: 

Depois nóis fomo pruma casa, largamo os negócio evim embora, cada um 

prum canto Promotor: (…) Seu Elizelton,só confirmar algumas coisas então 

havia, os senhores estavamcom uma arma de fogo? Elizelton: Uma 

Promotor: Era só umao resto eram só (…) Elizelton: (…) Promotor: Uma era 

deverdade mesmo? Elizelton: Era Promotor: Era, o senhor qualque era a 

arma? Elizelton: Eu num sei qual que era (…)Promotor: Ta, tá, mas era 

espingarda ou pistola? Elizelton:Não, não era uma acho que era uma 

espingarda acho que elaera cortada era um (…) Promotor: Outra coisa, 

você falou que foi de fato praticado o roubo lá nessa, nessa propriedade, 

é osenhor e os outros, quem era os outros era o Guilherme, oKelvin e 

quem que era o outro? Elizelton: O outro eu nãoconhecia Promotor: O 

senhor não conhecia? Elizelton: NãoPromotor: Só o Guilherme e o Kelvin? 

Elizelton: Eu acho queeles conhecia ele, que eles tavam junto, nóistava 

junto lá ele foijunto com nóisdai eu nem sei o nome dele, eu conheci ele 

nahora Promotor: O senhor conheceu ele na hora?Elizelton:AhamPromotor: 

Ta certo, mas estavam ao todo em quatroentão? Elizelton: Quatro 

Promotor: Em quatro, tá certo é emrelação a alguns objetos né o senhor 

falou que que teve todos osas espingardas, as armas de fogo, as 

ferramentas, caixa deferramentas né tinha uma cortadeira o senhor falou 

motosserraElizelton: Motosserra Promotor: Motosserra, é em relação 

aresidência do caseiro lá, do funcionário do seu Manoel tinhadinheiro em 

espécie na casa dele? Elizelton: Num sei porque eunum fui lá Promotor: Ah 

não foi o senhor que foi? Elizelton:Não, eu fiquei na casa do seu Napoleão 

Promotor: Ah táentendi, então isso tudo que o senhor declarou que foi 

roubado,isso ai o senhor tava junto o senhor viu isso ai mesmo néElizelton: 

AhamPromotor: La na casa do seu, do seu Napoleãoné Elizelton: 

AhamPromotor: Então na casa do seu Manoelque era o empregado não foi 
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o senhor que foi? Elizelton: NãoPromotor: O senhor se recorda quem foi 

lá? Elizelton: NãoPromotor: Ta, mas alguém foi? Elizelton: Foi (…) 

Promotor:Alguém foi lá? Elizelton: Alguém foi Defesa: De quem que foi 

aideia? Elizelton: A ideia? Defesa: AhamElizelton: A osmeninos lá na hora 

falou que tinha uma fazenda ali, ai fomo lá mostrou pra nóis a fazenda 

Defesa: Mas que menino? (…)Elizelton: Não, nóis que tava ali, (…) mesmo 

esse que eu nãoconheço ele Defesa: Ai ele chegou até você ou até? 

Elizelton:Ele chegou até nóis, parou nóis três e falou dessa fazenda 

pranóisDefesa: É que dia que ele chegou falar com vocês?Elizelton: Que 

dia, um dia antes Defesa: Foi um dia antes?Elizelton: Foi um dia antes, (…) 

nóis pegou e foi la vê onde queera a fazenda e no outro dia nóis já foi 

Defesa: Quem queentrou na casa primeiramente? Elizelton: Primeiramente?

Defesa: É Elizelton: Fui eu Defesa: Então primeiramente prafalar? Elizelton: 

Pra falar, chama, chama o, o pessoal pra ajudaDefesa: Ai depois 

retornando quem entrou? Elizelton: Foi oGuilherme entrou primeiro, depois 

entrou mais um, depoisentrou dois (…) o senhor Napoleão Defesa: Quem 

que chegoupra falar com a esposa da vítima? Elizelton: O 

GuilhermeDefesa: Ele que falou com ela primeiro? Elizelton: (…)perguntou 

o que que ela tava fazendo e ela parece que falou quetava tomando 

banho, ai nóis pegou e falou, ele falou pra ela sevesti que era um assalto 

Defesa: E ai na hora do remédio elapediu pra tomar o remédio? Elizelton: 

Ela começou a tremer asmão, ai o seu Napoleão falou que ela tinha 

problema de pressãoai eu perguntei dos remédio, ai ela pegou e falou tava 

dentroduma bolsinha roxa eu acho que é Defesa: Na onde? 

Elizelton:Dentro do quarto dela, ai eu fui achei a bolsinha dela e truxe 

emostrei pra ela qual que era o remédio que ela precisava toma,ela 

mostrou pra mim eu fui busquei um copo d’água e dei praela, remédio pra 

ela e pro seu Napoleão também Defesa: Os remédios dos dois tavam 

nessa bolsinha? Elizelton: Dos dois(...)”.

De igual modo, o acusado GUILHERME JOSÉ CARLINI confessou a prática 

dos delitos:

“(…) Juiz: Com relação a acusação, é verdadeira? Você participou desse 

roubo? Guilherme: Participei. Juiz: Participou?! Guilherme: (fez sinal 

positivamente). Juiz: Relata para gente porque você participou desse 

roubo? Guilherme: Tava sem dinheiro, esposa grávida, tava sem emprego 

fui (…) Juiz: Vocês estavam em quantas pessoas? Guilherme: Só eu e o 

Kelvyn. (…) Juiz: Só você e o Kelvyn, não tinha mais ninguém? Guilherme: 

(balançou a cabeça negativamente). (…) nós numa determinada lugar da 

estrada nóis viu a fazenda e entrou. Juiz: Entrou, e aí? Guilherme: Na 

fazenda. Juiz: E aí, pode continuar. Guilherme: Aí levamo tudo o que tinha. 

(…) Juiz: então, a narrativa aqui é um pouco diferente, é como que foi 

então, vocês, continua contando você chegou você e o Kelvyn?! 

Guilherme: É. Juiz: O horário o senhor se recorda? Guilherme: Era cedo. 

Juiz: Cedo?! Guilherme: Cedo. Juiz: Vocês fizeram como, entraram dentro 

da fazenda?! Guilherme: Dentro da fazenda, rendemo todo mundo. Juiz: 

Todo mundo?! Estavam em quantas pessoas lá? Guilherme: Em três. Juiz: 

Em três pessoas. Tá. E lá o que vocês fizeram, vocês amarram essas 

pessoas? Guilherme: Não. Deixamo dentro do quarto. Juiz: Dentro do 

quarto?! Guilherme: (balançou a cabeça positivamente). (…) Juiz: Vocês 

estavam usando armas de fogo você e ele? cada um com uma arma? 

Guilherme: (fez sinal positivamente) Juiz: Sim?! Que armas eram? 

Guilherme: Era pistola. Juiz: Era pistola?! Cada um com uma, é isso?! 

Guilherme: (fez sinal positivamente). Juiz: Aí, vocês colocaram essas 

pessoas rendidas, sem precisar amarrá-las, não agrediram fisicamente ?! 

Guilherme: Não. Juiz: Tá. Só ameaçaram com arma e falaram que era um 

roubo e colocaram separados. Guilherme: (fez sinal positivamente) Juiz: 

Pegaram objetos de valor? Guilherme: (fez sinal positivamente) Juiz: Se 

recordam quais eram? Guilherme: Televisão, arma de fogo, o que tinha na 

casa. Juiz: Fizeram um (…). Guilherme: Isso. Juiz: Colocaram tudo na 

camionete, é isso? Guilherme: (fez sinal positivamente) Juiz: E foram 

embora? Guilherme: Sim. Juiz: Essa camionete era uma L 200 ?Guilherme: 

L 200. Juiz: Que era do Sr. lá?! Guilherme: (fez sinal positivamente). (…) 

Juiz: Se recorda se foi feito algum procedimento de reconhecimento de 

vocês com as vítimas? Guilherme: Sim, no dia que eu fui preso. (…) Juiz: E 

como vocês chamaram as vítimas, vocês dois chamaram ela? Guilherme: 

Sim. Juiz: Foi só um ou os dois? Guilherme: Foi só um. Juiz: Quem que foi? 

Guilherme: O Napoleão. (…) aí ele buscou a camioneta e aí nós fomo Juiz: 

Tá, mas ele buscou a camionete para que? Guilherme: Para levar nós 

porque meu carro estava engarrachado. Juiz: A tá, então teve essa 

história realmente? Guilherme: teve. (…) Juiz: agora você admite que teve 

essa história realmente, chamaram ele lá, (…) isso era conversa fiada, na 

realidade não tinha carro nenhum ?!Guilherme: Não. Juiz: Era só para tirar 

ele da fazenda?! Guilherme: da fazenda. Juiz: Para vocês renderem ele e 

voltar para a fazenda?! Guilherme: (fez sinal positivamente).(...) ”.

Por fim, não diferente, o depoimento do acusado Kelvyn Pereira do 

Nascimento:

“(…) Juiz: Com relação a acusação, é verdadeira? Kelvyn: Não, que eu 

comete o assalto, eu cometi, mas em nenhum momento, igual, em nenhum 

momento eu agredi as vítimas igual falava que eu amarrei as vítimas. Eu 

não fiz isso não. Eu cometi o assalto, eu cometi sim. Juiz: Certo. Você 

tava… conta para mim como foi esse assalto, quem que arrumou, quem 

que indicou o local, quem que arrumou as armas? . Kelvyn: óh Dr. foi eu e 

o Guilherme (…) tavanóis dois juntos, nós tinha ido com o carro dele, aí 

quando nós chego lá no lugar, foi para assaltar, ele pegou a camionete né 

que era do cara lá, e eu fui com o carrro. Juiz: Vocês dois estavam 

armados? Kelvyn: Tava, mas não era legal não, era 22. (…) Juiz: Pegaram 

dinheiro dele? Kelvyn: Não lembro de ter pegado dinheiro não. Juiz: Tá 

constando aqui mil reais. Kelvyn: Não. (…) Juiz: E a TV de 32’?! Kelvyn: A 

TV sim. Juiz: Aparelho celular?! Kelvyn: Pegamo. Juiz: Sim?! Kelvyn: 

Unhum. (…) Juiz: E do Napoleão está constando um motosserra, 

abraçadeira, armas e mais a camionete né?! Kelvyn: Isso. ”

Contudo, mesmo havendo a confissão, é cediço que as demais provas 

nos autos estejam em consonância com os interrogatórios, o que é o caso 

em tela. Vejamos.

Em juízo, a vítima Napoleão de Oliveira, detalhadamente, confirmou os 

fatos narrados na Delegacia de Polícia, reconhecendo os três 

denunciados, conforme transcrição do depoimento:

“ (...)Promotor: (…) consta aqui no processo que o roubo ocorreu na 

fazenda do senhor, seu Napoleão Napoleão: Fui assaltado, humilhado, 

amarrado (…) Promotor: Ta certo, seu Napoleão é eu gostaria que o 

senhor contasse com a maior riqueza de detalhes que o senhor se 

recordar por gentileza Napoleão: Positivo Promotor: (…) o que aconteceu 

naquele dia por gentileza Napoleão: Naquele dia pelas 6:00 horas, 06:30 

da manhã mais ou menos os cachorros começaram a latir cedo (…) e meu 

funcionário foi atender o rapaz Promotor: Esse funcionário do senhor era 

o seu Manoel? Napoleão: Manoel, Manoel foi atender o rapaz ele falou pra 

mim pro meu funcionário que queria socorro que o carro dele tinha caído 

(…) tiraram a madeira, o carro baixo (…) e o seu Manoel foi lá em casa, 

meu funcionário pediu pra mim ajudá-lo com o trator e com a minha 

caminhonete e ai eu pedi pra ele aguardar um pouco que eu tava fervendo 

leite e fazendo um café, que eu terminasse ia lá socorrê, fazer essa 

caridade né e terminando ele foi pra casa do peão tomou um café (…) e ai 

eu apareci lá (…) falei mandei eles pegar uma corda, um cabo de aço ele 

já veio com uma corda falei não a corda tira o carro lá do (…) e qualquer 

coisa um carro baixo, leve a gente ajuda empurra, ai eu coloquei (…) no 

banco de trás e (...) parei na porteira e falei pra ele mas cê tá fazendo o 

que nessa região nunca te vi aqui, não seu Napoleão é o seguinte eu 

tenho um parente meu que mora nessa região e o senhor sabe muito bem 

que hoje a vida tá difícil a gente tem que fazer uma diária coisa e tal, 

trabalhar pra né e eu vim faze trabalha aqui ajuda esse parente meu pra 

me paga, como que é o nome desse parente seu, isso abriu a porteira, 

passou e eu conversando dirigindo o carro, da ponte, antes da ponte ele 

me deu uma gravata enfiou uma pistola na minha nuca, para que é um 

assalto, saiu mais três do mato, já renderam o Manoel que foi na frente, me 

rendeu me revistaram jogaram eu no banco de trás, entrou cada um do 

lado voltaram com a minha caminhonete pra casa. Promotor: Tá certo, 

todos armados? Napoleão: Todos armados Promotor: E era o que pistola? 

Napoleão: Pistola, era só pistola Promotor: Só pistola? Napoleão: Só, e 

chegando em casa eu gritei, bem bem minha esposa Sônia ela costuma 

levantar devagar, ir no banheiro, eles já chegaram já foram entrando já 

jogou ela, não sei se ela estava semi-nua sei lá , despida ainda jogaram ela 

na cama lá, já começaram revistar o guarda roupa já me amarraram com 

uma borracha, prendeu minha circulação, amarram o Manoel também no 

sofá da sala lá da fazenda, querendo as armas, querendo as armas e falei 

não tem arma, tem não tem ai começaram revira o guarda roupa tudo 

acharam duas 22 minha que foi do meu avô (…)Promotor: O senhor é 

policial federal? Napoleão: Fui Promotor: (…) Napoleão: (…) da PF, Cuiabá, 

Brasília, Cáceres depois Dourados Promotor: Perfeito Napoleão: E ai 

ficaram ali me ameaçando, me levaram pra outro quarto me amarraram 

com uma corda, tiraram a coisa de borracha que tava prendendo minha 

circulação, amarraram eu e o Manoel numa cadeira (…) toda hora ele me 

ameaçava de mata (…) o senhor é policial eu vou te mata (…) e ficaram 

por ali (…) deram um tiro lá dentro Promotor: Deram um disparo lá dentro? 

Napoleão: Disparo dentro da casa (…) e começaram carrega a 
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caminhonete, não olha pra mim, não olha pra mim, olhava pra ele (…) 

abaixei a cabeça, não reagi, carregaram a caminhonete, tomaram coca 

cola, jogaram a chave da casa fora e ficaram por ali ameaçando toda hora 

ia lá no meu quarto, olhava se eu tava bem amarrado, procurando umas 

coisas levaram tudo, caixa de ferramenta, motor (…) televisão do peão, 

essas armas minha, levaram é, pegaram mil reais (…) da minha mulher, da 

bolsa dela, levaram celular, perfume que a gente usava lá eles levaram 

Promotor: Relógios? Napoleão: O relógio de pulso tudo Promotor: 

Motosserra? Napoleão: Motosserra, é roçadeira (…) Promotor: Balança? 

Napoleão: Balança de peso, balança de banheiro, levaram tudo, 

carregaram a caminhonete, deixaram nós sem nada Promotor: E a 

caminhonete também? Napoleão: A caminhonete levaram Promotor: (…) 

Napoleão: É 200, e o pior é que eles acharam uma pasta minha que tem 

escritura tudo quanto é coisa e jogaram tudo la fora e era cedo (…) isso 

molhou tudo (…) ai eles começaram a fazer, eu tenho um primo que é 

coronel em Cuiabá, (…) e vez em quando ele vem me visita e eu achei que 

ele ia naquele dia, falei pros cara o seguinte, falei oh pessoal vocês já 

pegaram o que tinha de direito some daqui que agorinha começa chega um 

pessoal meu ai, ai vai a coisa vai piorar pra vocês, ai eu ouvi aquele 

silêncio, tiraram uma corrente, furaram a parede, amarram uma corrente 

(…) pro lado de fora, eu e o Manoel preso nesse quarto, minha mulher 

trancaram ela, só que eles deram só uma volta na chave lá no quarto onde 

tava minha muié ela fez assim com a porta abriu (…) ai eles saíram e ai 

conseguiu desamarra, eu sempre carrego um canivete assim eles não 

perceberam esse canivete, eu tirei o canivete cortei a corda minha do 

Manoel (…) mas eles vão volta, eu falei não volta acho que (…) ai eu vi 

que tava serrando a corrente, era minha mulher com uma serrinha e la no 

quarto onde eu tava, tava a motosserra (…) ai eu peguei (…) a corrente 

consegui abri até queimei o dedo assim de tanto (…) consegui abri mandei 

o Manoel ir no vizinho no Cícero telefona pra Policia, ai eu sai pra ir lá no 

Carlos Bezerra que (…) uns 3km Promotor: Vizinho do senhor? Napoleão: 

É, da sede minha (…) quando eu cheguei na ponte onde eles estavam ali 

que me assaltaram (…) vinha vindo uma caminhonete do Cícero outro 

vizinho que o Manoel foi na casa dele, ai contei a história ele colocou na 

caminhonete me levou eu lá no Bezerra, ai liguei pra PF, pra PRF, liguei pra 

civil, liguei (…) liguei pra militar, liguei pra todo mundo, ai acionaram, ai de 

imediato a policia me deu resposta (…) e a PRF, inclusive (…) eles 

mandaram a placa da caminhonete (…) ai começou a, fiquei sem nada, 

sem dinheiro, sem caminhonete pra locomover, não levaram a moto do 

funcionário porque eu fiz um quartinho atrás da casa, ele guardou, mas 

levaram capacete dele, levaram o dinheiro dele, uma espingarda dele 

Promotor: Seu Napoleão, ao todo eles tavam em quantos? Napoleão: 

Quatro Promotor: Em quatro? Foi o primeiro que abordou o senhor lá 

depois veio mais três do mato Napoleão: Foi, veio mais três do mato 

Promotor: Ta certo, é o depoimento que o senhor deu na fase policial, do 

inquérito policial foi na delegacia de policia de Campo Verde? Napoleão: 

Campo Verde Promotor: Eles mostraram la na Delegacia de Campo Verde 

pro senhor foto de algum dos suspeitos? Napoleão: Mostrou dois (...) 

identificar, prenderam quatro mas só tinha dois que eu reconheci 

Promotor: Só dois? Napoleão: Um moreninho alto e outra coisa roubaram 

mais coisa (…) da caminhonete tiraram o macaco, é jogaram chave fora, é 

o forro do banco mais coisas. Promotor: Ta, é eu vou mostrar pro senhor 

aqui no processo nas folhas (…) tem algumas fotos aqui, algumas não, 

três fotos dos três réus que constam no processo Napoleão: (…) Uhum 

(…) esse foi lá em casa Promotor: O senhor tá conseguindo enxergar? 

Napoleão: Tô ,tô (…) Promotor: Esse aqui o senhor reconhece então? 

Napoleão: Esse eu reconheço foi la em casa, Elizelton foi la em casa pedir 

pra dar o socorro pra esposa dele e pras crianças que tava no carro que 

tava chorando com sede (…) vou lá né não custa Promotor: Ta certo, 

esse aqui, o Guilherme (…) o senhor reconhece ele? Napoleão: 

Reconheço Promotor: Também foi? Napoleão: Foi um deles lá Promotor: 

(...) dos autores do crime Napoleão: Dos autores Promotor: Ta, e esse 

daqui Kelvin? Napoleão: Esse é o moreninho né (…)Promotor: O senhor 

reconhece ele também? Napoleão: Reconheço, reconheço Promotor: Com 

certeza ele também era um dos que Napoleão: Certeza Promotor: Estavam 

juntos lá Napoleão: Juntos e tem mais um ainda né, quatro Promotor: Essas 

são as três fotos que constam no processo, esses três o senhor 

reconhece como três dos quatro (…) Napoleão: Dos quatro que roubaram 

e assaltaram, é correto Promotor: Ta certo, é o senhor disse que a esposa 

do senhor é a dona Sônia né? Napoleão: Sônia Promotor: Ta, a dona Sônia 

ficou então em um quarto separado Napoleão: Separado Promotor: (…) foi 

isso né? Napoleão: Foi, foi lá quando eles saíram Promotor: Depois que 

eles sairam? Napoleão: Eles tentando abrir a porta, ela tentando abrir a 

porta (…) Promotor: Os senhores chegaram a ficar amarrados durante 

quanto tempo mais ou menos? Napoleão: Não, todo o tempo, eu cheguei já 

me amarram ai ficaram com medo de mim, ex policial né, me amarram eu e 

o Manoel, a Sônia eles não amarraram, mandaram sentar numa cama, na 

cama, tinha uma cama de solteiro, uma cama de casal e o guarda roupa, 

eles jogaram tudo pra fora procurando arma, conseguiram achar as 

armaPromotor: Entendi, mas ai trancaram ela dentro do quarto?Napoleão: 

Trancaram ela dentro do quarto Promotor: Ela ficoutrancada? Napoleão: É 

ficou lá dentro do quarto (…)Promotor: Aproximadamente assim seu 

Napoleão, quanto tempodurou essa ação criminosa Napoleão: Essa ação 

criminosadurou aproximadamente, 2 hora, 2 hora e meia Promotor:Duas 

horas e meia então o senhor ficou amarrado? Napoleão:Amarrado 

Promotor: O senhor seu Napoleão e a esposa do senhor presa dentro dum 

quarto Napoleão: Correto, (…)começou as 06:30 foi até as 08:30 mais ou 

menos ou mais.Defesa: É seu Napoleão o senhor acabou de responder 

apergunta do Dr. Promotor, dizendo que reconheceu dois dosassaltantes 

né Napoleão: Três aqui oh Defesa: O senhormencionou que havia 

reconhecido dois e agora que o senhor viua fotografia, o senhor 

reconheceu três Napoleão: Falta maisuma Defesa: Certo, é eu quero saber 

do senhor, o senhor temfirmeza em afirmar o reconhecimento desses 

três? Napoleão:Sim, categoricamente Defesa: Na delegacia o senhor viu a 

fotodos três também? Napoleão: Vi de dois lá, tinha mais dois maisnão 

participaram (…) e outro indivíduo lá, lá em Campo Verde(…) Defesa: 

Então lá na delegacia o senhor só viu duas fotos?Não viu três como tá no 

processo? Napoleão: Eu vi, duaspessoas não foi foto (…) ai reconheci 

dois, mais tinha mais umamulher e mais um indivíduo que não participou, 

não vi lá no diamais faltou dois. Defesa: O senhor sabe quem é, qual deles 

dodo, das pessoas que estão respondendo o processo que é oKelvin? 

Napoleão: É o Kelvin é um deles Defesa: O senhorconsegue descrever ele 

pra nós? Napoleão: (…) pra mim ele éum moreninho alto com pano no 

rosto assim um dos mais alto,magrelo, atrevido, é violento Defesa: Ta certo 

Napoleão: Esseme ameaçava toda hora com a arma na cara, na boca e 

quequeria me matar porque eu sou ex policial (…) policia a gentemata tudo 

Defesa: É, o senhor, o senhor é tem armas conhecede armas Napoleão: 

Tenho (…) Defesa: Quando os quatroentraram no carro do senhor, 

voltaram pra fazenda com osenhor, é o senhor mencionou que todos 

estavam armados? Napoleão: Todos armados Defesa: O senhor viu que 

era armamesmo Napoleão: Todos armados, eu conheço arma, fiz cursode 

armas, várias armas. (...)”

Igualmente, a vítima SONIA REGINA ESTEVES esclareceu que os 

acusados amarraram as vítimas Manoel e Napoleão no quarto, in verbis:

“Promotor: (…) a senhora é esposa do seu Napoleão dono da fazenda, 

correto? Sônia: Correto Promotor: Dona Sonia é eu gostaria de saber com 

a maior riqueza de detalhes por favor, tudo o que a senhora se recordar 

daquele evento fatídico lá na fazenda da senhora por favor. Sônia: Eu 

tava deitada ainda era por volta das 6, 6 e pouco ai meu marido chegou no 

quarto e falou oh levanta que eu vou socorre um pessoal que tá, tá ali no 

Mata burro (…) tem uma família lá, tem criança, vou lá socorre, puxa com a 

caminhonete, (…) levantei fui no banheiro, na hora que eu tava saindo do 

banheiro, tomei banho tava até sem roupa, entrei no quarto ai já ele 

chegou com a caminhonete, chegaram a caminhonete, eu vi que chegou, 

ouvi né que chegou a caminhonete ai ele me gritou põe roupa, põe roupa, 

deu tempo só de eu colocar a calça, ai o rapaz já entrou dentro do quarto, 

eu euassustei né, eu tava esperando que vinha uma família, pensei vai ver 

tá mandando eu por roupa pra servir um café, um lanche pras criança, 

que diz que tinha criança, ai eu assustei falei mas que que é isso né, 

terminei de me vestir, ele falou ah é um assalto cadê o dinheiro, primeira 

coisa que ele me perguntou foi do dinheiro, eu falei não, não tenho 

dinheiro, não a senhora tem dinheiro ai, eu tinha até sacado um dinheiro 

um dia antes abri minha bolsa (…) cê pode vê, se tiver alguma coisa, você 

pode pega, ai ele pegou e começou pergunta cadê as arma, cadê as arma, 

falei ah não sei, nisso já fiquei muito nervosa e ai nisso ele já tinha entrado 

com o Napoleão e o caseiro lá ai me levaram pra sala, ai começaram a 

revira tudo lá o quarto, jogavam as roupa do guarda-roupa, viraram o 

colchão (…) ai acharam lá as arma, ai já levou nóis pro outro quarto, 

ficamo lá ai eles foram carregando o que tinha com a arma na mão. 

Promotor: Tava sempre? (…) Sônia: Sempre Promotor: Essa pessoa que 

entrou já entrou armado? Sônia: Entrou e falou pra mim olha pra baixo, olha 

pra baixo (…) e eu ficava olhado pra baixo ai depois, depois que eles 

conseguiram amarraram os dois lá, eu eles não amarraram não, 

amarraram os dois e levou pro outro quarto ficamola um tempo Promotor: a 
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senhora ficou num local separado? Sônia: Depois eles me separaram 

Promotor: Depois eles te separaram? Sônia: É, hora que chegaram fiquei 

ali, depois eles puseram nós junto ai até inclusive uma hora que tava 

nesse outro quarto lá, um atirou, não sei se foi (…) Promotor: Disparou a 

arma (…) Sônia: É na porta assim, ai até os outros foram lá ver o que que 

era, ai separou, ai deixaram os dois lá no quarto me puseram no 

outroquarto nisso já trancaram nós lá e já saíram, carregaram o 

quepuderam. Promotor: Levaram bastante coisa da casa dasenhora? 

Sônia: Levou bastante Promotor: A senhora serecorda mais ou menos 

assim por cima (…) Sônia: Ish, meu celular, celular dele, é relógio meu e 

dele, balança, é as arma né, motosserra, é aquela negócio(…) Promotor: 

Roçadeira? Sônia: Roçadeira, ish muita coisa Promotor: Televisão ele 

levou? Sônia: A nossa não, ele levou a do peão romotor: Levou a do peão 

Sônia: A nossa tentaram até mas é daquelas antiga então acho que (…) 

pesadona, num,numPromotor: E a caminhonete levou também? Sônia: 

Levou a caminhonete, o que puderam, caixa de ferramentas dele tinha 

duas, levaram, ish o que mais (…) Promotor: Não, tudo bem dona Sônia, 

dona Sônia é, quantos eram eles ao todo? Sônia: Quatro Promotor: 

Quatro? Sônia: Quatro Promotor: Ta, a senhora conseguiu ver o rosto 

deles?Sônia: Não (…) eu tava tão nervosa também que eles só falava pra 

mim baixa a cabeça, só abaixava a cabeça Promotor: Ta, é dona Sônia eu 

vou mostra pra senhora três fotos no processo aqui dos réus, é a gente 

precisa, se a senhora não se recorda, não reconhece a senhora pode 

fala tudo bem? Oh a senhora reconhece essa pessoa? O nome dele é 

ElizeltonSônia: (…)Promotor: Essa pessoa aqui é o Guilherme Sônia: Eu 

não sei se é esse que entrou no quarto, eu não tenho muita certeza . 

Promotor: Tudo bem e esse aqui (...)Sônia: Ah não sei Promotor: Não 

sabe? Tudo bem, sem problema Sônia: (…) Promotor: Sem problemas 

Sônia: Eu fico muito nervosa Promotor: Sem problemas, dona Sônia é 

quanto tempo durou mais ou menos assim a senhora eu ia fazer uma 

pergunta antes, a senhora ficou presa dentro do quarto? Sônia: Na hora 

que eles foram embora, ele me trancaram Promotor: Trancou? Sônia: 

Trancou Promotor: Ta quanto tempo durou tudo isso? Essa ação 

criminosa? Sônia: Ish não sei te dizer não Promotor: Mais ou menos assim? 

(...)Sônia: (…) eles foram no barracão, na casa do peão (…)Defesa: Dona 

Sônia quando eles foram colocando as coisas dentro da caminhonete 

certo? Ai eles terminaram de colocar as coisas já foram embora ou eles 

colocaram e ficaram ali (...) Sônia: Não, colocaram (…) inclusive o 

Napoleão falou oh cês vão embora logo que tem parente meu que tá 

(...)Defesa: Mas eles tavam fazendo o que? Que que eles ficaram 

fazendo? Sônia: Depois que colocaram? Defesa: Isso Sônia: Ah eles 

tavam colocando ai ele falou isso ai, eles agilizaram e foram embora 

Defesa: Então, eles colocaram as coisas na caminhonete ai terminaram de 

colocar as coisas na caminhonete e foram embora? Sônia: É, dai pegou o 

telefone fixo inclusive arrancaram lá pra gente não ter contato tudo.(...)”.

 Por fim, a vítima Manoel Messias Ribeiro da Silva, narrou a sequencia dos 

fatos, afirmando que estes utilizaram arma de fogo, sob grave ameaça 

contra as vítimas:

“ (…) Promotor: Seu Manoel, o senhor é foi vitima de um roubopraticado 

em tese por Elizelton, Guilherme e Kelvin ali é napropriedade do seu 

Napoleão, o senhor trabalhou pra ele?Manoel: Trabalho.Promotor: Trabalha 

ainda? Manoel:Trabalho. Promotor: Ta certo, o que que aconteceu nesse 

dia lápor favor seu Manoel com a maior riqueza de detalhes, comtudo que 

o senhor lembrar por favor, bem detalhadinhoManoel: (…) a gente 

esquece Promotor: Não, tudo bem o que osenhor lembrar por favor 

Manoel: O cara chegou pedindosocorro, o rapaz Promotor: Chegou na 

portaria Manoel: IssoPromotor: Na porteira la? Manoel: Na porteira 

pedindosocorro que o carro dele tinha (…) seu Napoleão o rapaz 

tápedindo socorro que o carro dele tá ingarranchado em cima (…)tá a 

muié e duas criança, ele me passou (…) Promotor: Isso queele falou né 

Manoel: Não, é ele contou pra mim (…) Promotor:TaManoel: Ai eu fui falei 

quer tomar um café? Quero, tomoucafé, sentou ai o Napoleão cabou de 

arruma os trem dele no (…)pegou a caminhonete de lá eles quando 

chegou no pé da ponte,tem uma ponte lá assim, próximo assim Promotor: O 

senhorchamou o seu Napoleão? Manoel: Isso que é o meu patrãoPromotor: 

(…) Vamo lá então quando esse rapaz chegou eletomou café a onde? 

Manoel: Na casa onde eu moro Promotor:Ta, na casa do senhor? Manoel: 

Isso, isso Promotor: Não tavana sede (…) Manoel: Não, não foi comigo 

Promotor: Ta bomManoel: Ai tomou café, fumou cigarro e conversando 

assim umcara legal não tem? Promotor: AhamManoel: Eu falei o caradeve 

ser gente boa mesmo, que lá no mato ai o Napoleão pegoua caminhonete 

saiu Promotor: Então o senhor subiu lá prachamar o seu Napoleão e 

avisou que tinha um rapaz queprecisava de socorro Manoel: Isso, 

exatamente Promotor: Ta aio seu Napoleão desceu junto? Manoel: Desceu 

junto (…) só queele sentou no banco de trás Promotor: Quem sentou no 

bancode trás? Manoel: O réu, o cara Promotor: Ta o cara Manoel: 

ÉPromotor: Ta e quem foi dirigindo a caminhonete? Manoel: ONapoleão 

Promotor: (…) Manoel: Isso e eu fui (…) Napoleão no banco da frente 

Promotor: Ham o senhor foi no banco dafrente? Manoel: Isso, quando nós 

entremo na ponte os cara,tinha mais três meteu as arma, o Napoleão 

parou ai eles já (…)enfiou a pistola na cabeça do Napoleão na nuca 

Promotor: Taentão pera só um pouquinho, tinha esse cara e tinha mais três 

láManoel: Três lá no pé da ponte esperando Promotor: Ao todoquatro? 

Manoel: Quatro exatamente Promotor: (...) ecolocaram a arma na cabeça 

do seu Napoleão? Manoel: É jáme rancou também um colocou uma pistola 

na minha costela eeu tava com uma um cinto aqui, fivela grande (…) isso 

aqui éuma fivela cara de um cinto, não tem nada a ver, não sei nem oque 

tá acontecendo, nunca tinha visto uma coisa daquela, nãoentra no banco 

de trás, ai prensou nóis e o que teve pra roubarroubaram tudo. Promotor: 

Vamo lá, ai subiu pra sede? Manoel:Isso, exatamente Promotor: Ai chegou 

na sede que queaconteceu? Quem tava na sede também? Manoel: É só a 

esposado Napoleão, a dona Sônia Promotor: A dona Sônia? Manoel:Dona 

Sônia Promotor: TaManoel: Ela tava ai o Napoleãochamou ela antes dela 

abrir a porta, ela tava no banheirotomando banho (…) 7 horas da manhã 

Promotor: 7 horas damanhã? TaManoel: Ai ela, antes dela abrir a porta o 

carachegou e meteu o pé e abriu a porta, um dos cara eu não seidizer 

quem que é. Promotor: TaManoel: Entrou (…) falou vestea roupa Promotor: 

Falou pra ela vestir a roupa a dona Sônia(…) Manoel: Isso, isso, isso (…) 

vestiu a roupa e jogou lá nosofá (…) metia o cano assim Promotor: 

Colocava a arma nacabeça? Manoel: Isso e, e xingava e empurrava o 

Napoleão, nimim só teve um que bateu a mão na minha cabeça assim, 

falou você tem medo de morre meu sinhô, falei não (…) batendo naminha 

cabeça falei não ai limpou o Napoleão ai foram la emcasa Promotor: (…) 

limpou o que o senhor lembra o que queeles pegaram? Manoel: (…) 22, um 

revórviPromotor: Lá noseu Napoleão isso? Manoel: Isso na sede, que eu 

moro assimuns 40 metros mais pra frente Promotor: Ta, então 

pegaramespingarda, revólver, o que mais? Manoel: Um motosserra, tremde 

anzol, chave, a caminhonete, foram la em casa, tinha (…) queera do 

Napoleão e ficava comigo, eu tinha uma (…) que ficavalá comigo, uma 36, 

limparam tudo, levaram R$1.000,00 emdinheiro, um celular, capacete. 

Promotor: Tudo do senhor?Manoel: Tudo (…) menos a (…) e a 32 que não 

era minha erado Napoleão, a dele foi quatro armas, a minha foi 

duasPromotor: Tá, certo e ai? Manoel: Ai pegaram mil reais emdinheiro, 

capacete, uma carteira de (…) que eu tinha compradolá do, lá em 

Rondonópolis, pegaram televisão Promotor:Pegaram televisão também? 

Manoel: Pegaram Promotor: Dosenhor ou do seu Napoleão? Manoel: Não, 

minha Promotor:Do senhor tambem? Manoel: Só que eu recuperei 

(…)Promotor: (…) depois (…) Manoel: Não é Promotor: Masdepois (…) 

Manoel: Isso ai depois que roubou que tinharoubado, eu sei que eles 

encheram a caminhonete e Promotor:Sairam? Manoel: Ai nós fiquemos 

marrado lá dentro, aindaderam um tiro na porta ainda (…) Promotor: Deram 

um tiro?Manoel: Deram Promotor: E dispararam dentro da casa (…)Manoel: 

Disparou uai, foi la dentro da sede (…) Promotor: Foilá dentro da sede? 

Manoel: Eu tava (…) amarrado assim costacom costa assim e eles foram 

deram um tiro e ainda saiu rindo ainda Promotor: Saiu rindo? Manoel: (…) a 

arma é boaPromotor: Eles ameaçavam o tempo todo o senhor (…) 

Manoel:Direto, direto, direto Promotor: Direto? Manoel: Eles falou pramim se 

eu não falasse que (…) eles me matava também que eleia mata o véio que 

era o Napoleão, falou eu vou mata o véio,vou mata o véio, se você tive 

(…) vou mata ocê também (…) quesaber de uma coisa (…) deixa esses 

cara leva logo, falei não eutenho uma espingarda minha lá, se vocês quise 

pega Promotor:Então o senhor chegou a fala isso pra eles? Manoel: Falei, 

faleiPromotor: Tem uma espingarda se quiser pegar. Manoel: É uai,eu falei 

pra eles porque sabe qual é a ideia dos cara Promotor:Ta certo, é seu, seu 

Manoel, lá na delegacia de policia o senhorreconheceu que primeiro 

chegou lá né Manoel: Isso Promotor:A pessoa que tomou o volante Manoel: 

Exato Promotor: Ta, osenhor reconheceu eles lá na delegacia? Manoel: 

Reconheci,dois Promotor: Dois, ta eu vou mostrar uma foto aqui prosenhor 

esse aqui oh é o Elizelton, esse aqui o senhor reconheceele? Manoel: 

Reconheço Promotor: Esse aqui quem foi, que queele fez esse daqui? 

Manoel: Esse esseai é o que tomou ovolante Promotor: Esse Elizelton que 

(…) Manoel: Isso, é o quefoi que pediu socorro não era esse não. 

Promotor: Era esseaqui? Manoel: Não, o que pediu socorro era um 

magrinho.Promotor: É o Guilherme, não foi esse? Manoel: NãoPromotor: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 62 de 646



Não foi, foi esse aqui? Manoel: Esse ai Promotor:Foi esse aqui? Manoel: 

(balançou a cabeça positivamente)Promotor: (…) que foi pedi socorro? 

Manoel: Socorro lá no(…) Promotor: O senhor reconhece então? Manoel: 

ReconheçoPromotor: Ta, Kelvin Pereira Nascimento? Manoel: Isso 

Promotor: Esse aqui foi pedir socorro? Manoel: (balançou acabeça 

positivamente) Promotor: O senhor tem certeza?Manoel: Exatamente 

Promotor: Ta, essa aqui é a foto do Kelvinno processo é a pagina 15 do 

processo a 40 do eletrônico (...)tem uma plaquinha escrito Kelvin Pereira 

Nascimento, então eleque foi pedi socorro? Manoel: Socorro, e esse 

outros aiPromotor: Esse aqui o senhor se recorda? Manoel: Não mais(…) 

tava com esse bigode não Promotor: Ah não tava com obigode? Manoel: 

Não Promotor: E esse daqui o senhor serecorda? Manoel: Esse 

aitavaPromotor: Esse aqui tava?Manoel: Esse aitava com (…) Promotor: 

(…) esse é o quepulou na frente primeiro? Manoel: É (…) Promotor: (…) 

osenhor reconhece esse (…) Manoel: Esse ai eu reconheçoPromotor: Ta, 

que é o (…) Manoel: (…) Promotor: Que elestavam em quatro né Manoel: 

Exatamente Promotor: Ta, mas osenhor reconhece esses dois né Manoel: 

Isso Promotor: OElizelton que ele tava lá, esse aqui pulou na frente com 

uma 12 éisso? Manoel: É com (…) Promotor: (…) tá e o senhorreconhece 

também esse daqui que é o Kelvin Manoel: Isso isso.Promotor: Esse que 

entrou pedindo socorro? Manoel: É o queme pediu socorro foi isso ai. 

Promotor: Que é o Kelvin PereiraNascimento Manoel: Exatamente Promotor: 

(…) inquéritopolicial (…) Manoel: Exatamente Defesa: O Dr. 

Promotormostrou as três fotos ali, é a minha pergunta é, qual dos três erao 

mais violento? Manoel: Oh doutora o negócio é o seguintetava dos quatro, 

tavam quase tudo iguais Defesa: Então nãotinha um que era mais violento? 

Manoel: Não, é tudo iguais,assim o que foi pedi socorro intétava calmo 

agora tinha três que era mais violento, mais agressivo, não tem? 

Defesa:Entendi, o senhor falou que tinha recuperado, que 

conseguiurecupera alguns objetos, o senhor lembra quais eram, 

quaissão? Manoel: Oh do que nós recuperemo eu pelo meno meu foisó a 

televisão e o Napoleão só o revórvi (…) Defesa: É na horalá quem que 

ficou responsável por cuidar de vocês, ficar aliperto de vocês e quem 

ficou responsável por pegar os objetos, osenhor lembra? Manoel: Tinha 

dois segurando e dois pegandoDefesa: Mas o senhor lembra a Manoel: 

Não, um mandava agente olhar no rosto de jeito nenhum, cabeça baixa e 

armaenfiada na cabeça. Defesa: Eu vi que o senhor falou docabeludo 

Manoel: Isso Defesa: Esse cabeludo ficou, foi pega osobjetos ou ficou em 

cima ali de vocês? Manoel: Não, ele ficoujunto cuidando, ele cuidava mais 

do Napoleão do que de mimDefesa: Entendi, quem cuidava mais do senhor 

era o magrinho?Manoel: É o que foi pedi socorro Defesa: Foi o que 

pediusocorro? Manoel: É e os outros dois tavam fazendo arrastão e oque 

tinha eles levaram tudo, eu não lembro bem o tanto quelevou mas (…) 

levou tudo.(...)”

Por fim, não diferente, os Policiais Militares que estavam na ocorrência, ao 

prestarem depoimento em juízo, revelaram com clareza e de forma 

idêntica, os detalhes acerca das diligências realizadas no dia, discorrendo 

desde o momento em que receberam a ligação da vítima, até a chegada ao 

local e relatando as informações passadas pelas vítimas no local dos 

fatos.

Verifica-se que os depoimentos das testemunhas/vítimas, bem como a 

confissão dos acusados são uníssonas quanto à prática delituosa, 

estando todas as provas produzidas nos autos em consonância, de rigor, 

portanto, a prolação do édito condenatório destes.

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor dos réus qualquer 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo serem incursos nas 

penas do art. 157do CP.

2.2. Da majorante do concurso de agentes e da restrição de liberdade das 

vítimas (157, § 2°, inciso II e V)

Em relação às causas de aumento prevista no inciso II e V, §2° do art. 157 

do CP, denoto que também restou demonstrada nos autos.

É cediço que, nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra 

das vítimas e das testemunhas para manter uma sentença condenatória, 

desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso 

dos autos em que os coautores foram reconhecidos pela vítima do roubo, 

o que demonstra a existência do delito em concurso de pessoas.

Seguindo esta linha, segue jurisprudência pátria:

“ (...) 4. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral 

judicial que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada 

um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, 

mercê de prévia divisão de tarefas. 5. Restrição da liberdade da vítima... 

TJ-SP - Apelação APL 00061092920068260581 SP 

0006109-29.2006.8.26.0581 (TJ-SP). Data de publicação: 22/08/2014.

Ademais, a que se destacar ainda a confissão dos acusados, quer 

participaram conjuntamente do delito praticado por eles.

Desta feita, não há duvidas em relação à presença da agravante do 

concurso de agentes.

De igual modo, restou inconteste nos autos a restrição de liberdade das 

vítimas, posto que, com clareza, narraram os fatos, informando que as 

vítimas Napoleão de Oliveira e Manoel Messias Ribeiro, foram amarrados e 

trancados no quarto, conforme trecho dos depoimentos prestados em 

juízo.

A vítima Napoleão de Oliveira, acerca da restrição, afirmou em juízo que:

“Só, e chegando em casa eu gritei, bem bem minha esposa Sônia ela 

costuma levantar devagar, ir no banheiro, eles já chegaram já foram 

entrando já jogou ela, não sei se ela estava semi-nua sei lá , despida ainda 

jogaram ela na cama lá, já começaram revistar o guarda roupa já me 

amarraram com uma borracha, prendeu minha circulação, amarram o 

Manoel também no sofá da sala lá da fazenda, querendo as armas (...)E ai 

ficaram ali me ameaçando, me levaram pra outro quarto me amarraram 

com uma corda, tiraram a coisa de borracha que tava prendendo minha 

circulação, amarraram eu e o Manoel numa cadeira (…) abaixei a cabeça, 

não reagi, carregaram a caminhonete, tomaram coca cola, jogaram a 

chave da casa fora e ficaram por ali ameaçando toda hora ia lá no meu 

quarto, olhava se eu tava bem amarrado, procurando umas coisas 

levaram tudo, caixa de ferramenta, motor (…)eu e o Manoel preso nesse 

quarto, minha mulher trancaram ela, só que eles deram só uma volta na 

chave lá no quarto onde tava minha muié ela fez assim com a porta abriu 

(…) ai eles saíram e ai conseguiu desamarra, eu sempre carrego um 

canivete assim eles não perceberam esse canivete, eu tirei o canivete 

cortei a corda minha do Manoel (…)”.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela vítima Manoel Messias 

Ribeiro da Silva:

“(...) Eu tava (…) amarrado assim costa com costa assim e eles foram 

deram um tiro e ainda saiu rindo ainda (...)”

A vítima Sonia Regina Esteves também confirmou a restrição de liberdade 

das demais vítimas, in verbis:

“(...)Entrou e falou pra mim olha pra baixo, olha pra baixo (…) e eu ficava 

olhado pra baixo ai depois, depois que eles conseguiram amarraram os 

dois lá, eu eles não amarraram não, amarraram os dois e levou pro outro 

quarto ficamo la um tempo (...) ”

Em sintonia ao exposto, tem se manifestado nossa Jurisprudência pátria:

 “Ementa: DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores 

integrantes do 3ª Câmara Criminal, por unanimidade, em conhecer em parte 

o recurso de apelação 1 e, na parte conhecida, negar provimento e 

consequentemente negar provimento ao recurso de apelação 2, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: 1APELAÇÃO CRIME Nº 1487062-1, 

DE PÉROLA - JUÍZO ÚNICO RELATOR : DES. GAMALIEL SEME SCAFF 

APELANTE 1 : RAFAELA LEIDE DA SILVA APELANTE 2 : RODRIGO 

NATALINO DA SILVA APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARANÁAPELAÇÃO CRIME - ROUBO - USO DE ARMA DE FOGO, 

CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - EXEGESE DO 

ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL - APELO 1 - 

CONFISSAO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO OPERADO NA 

SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO QUANTO A ESSE PONTO DE 

INSURGÊNCIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DURANTE O ATO CRIMINOSO - PROVA 

ORAL COLHIDA, EM ESPECIAL, A PALAVRA DA VÍTIMA QUE AUTORIZAM 

A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA POR ARMA DE FOGO - 

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARMAMENTO UTILIZADO NA 

PRÁTICA DELITIVA - COMUNICAÇÃO COM TODOS OS ENVOLVIDOS NA 

EMPREITADA CRIMINOSA - APELO 2 - DE IGUAL MODO, CARACTERIZADO 

O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CORRETA A INCIDÊNCIA DA 

QUALIFICADORA - RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - OCORRÊNCIA - VÍTIMAS 

QUE PERMANECERAM RECOLHIDAS EM CÔMODO DA PROPRIEDADE EM 

QUE HOUVE O ROUBO, INCLUSIVE, UMA DELAS GRÁVIDA - 

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ANTE O CASO CONCRETO QUE 

EXTRAPOLAM O TIPO PENAL.APELAÇÃO CRIME 1 PARCIALMENTE 

CONHECIDA, E NESTA PARTE, NÃO PROVIDA.APELAÇÃO CRIME 2 NÃO 

PROVIDA.” Apelação Crime nº 1.487.062-1Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1487062-1 - Pérola - Rel.: 

GamalielSemeScaff - Unânime - - J. 01.12.2016). Data de Publicação: 

24/01/2017.

2.3 Da majorante do uso de arma de fogo (Art. 157 § 2º -A)
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Em análise das provas dos autos observa-se que a aplicação da 

majorante prevista no art. 157, §2º - A, do CP, é medida a se impor, uma 

vez que as vítimas foram uníssonas em afirmar que o crime ocorreu com o 

emprego de arma de fogo, sendo que, a vítima Napoleão de Oliveira 

afirmou que todos estavam armados com pistola.

Inclusive, durante a audiência de instrução, a defesa ao questionar a 

vítima Napoleão de Oliveira se tinha certeza que todos estavam armados e 

se eram armas, este afirmou que: “ Todos armados, eu conheço arma, fiz 

curso de armas, várias armas. (...)”

 Logo, uma vez que os elementos probatórios presentes nos autos, 

analisados em conjunto, revelam, satisfatoriamente, a autoria e 

materialidade do crime de roubo com a causa de aumento descrita no 

parágrafo 2º-A, inciso I do art. 157, do CP, razão pela qual deverá ser 

aumentada a pena no patamar de 2/3 (dois terços).

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, e CONDENO os réus ELIZELTON DOS SANTOS, 

GUILHERME JOSÉ CARLINI, vulgo “Zoio” e KELVYN PEREIRA NASCIMENTO 

como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e V (concurso de 

pessoas e restrição de liberdade), e §2º A, inciso I (emprego de arma de 

fogo), do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

3.1 ELIZELTON DOS SANTOS

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

 Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme Súmula 444 do 

STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: as circunstâncias do crime demonstram maior 

reprovabilidade ante a emboscada e a restrição de liberdade das vítimas, 

mantendo-as amarradas e trancadas mesmo após o cometimento do delito;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 10 

(dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, se encontra presente a 

agravante do concurso de agentes (artigo 62, inciso I, alínea do CP) e a 

agravante prevista no art. 61, II, “h” do CP (crime cometido contra idoso). 

Incide-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código 

Penal) e da menoridade relativa (65, I do CP). Verifica-se que estas, 

preponderam sobre aquela, motivo pelo qual atenuo a pena em 6 (seis) 

meses, restando a pena provisória do acusado em 04 (quatro) anos e 

(três) meses de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É preciso assinalar, neste ponto, que a circunstância de ter sido a 

infração penal cometida mediante restrição de liberdade das vítimas (157, 

§ 2°, inciso II e V) e concurso de agentes, estas foram utilizadas na 

primeira e segunda fase do método trifásico de aplicação da pena, 

respectivamente. E isso se justifica porque esta orientação tem como 

objetivo cumprir a função ponderadora, a fim de permitir que o juiz 

perquira, na terceira fase, apenas da incidência de uma só causa de 

aumento, analisando-se na intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC 

71293/RJ, 5ª Turma, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento: 

25/10/2007].

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, mas se encontra 

presente, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A,I do CP, vez 

que para cometer o delito, o acusado utilizou-se de arma de fogo, pelo que 

aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 07 (sete) anos e 1 

(um) mês de reclusão, com pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

 Fixo os dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), 

vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos 

sobre a capacidade financeira do réu.

Verifico que o réu faz jus à detração penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 

12.736/2012.

Observa-se que o réu fora preso preventivamente em 16/02/2019 e 

permanece segregado até o presente momento. Logo, o réu permanece 

segregado há 1 (um) ano, 1 (um) mês e 9 (nove) dias.

 Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a PENA 

DEFINITIVA do réu ELIZELTON DOS SANTOS fixada em 5 (cinco) anos, 11 

(onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão com pagamento de 16 

(dezesseis) dias-multa.

3.1.2 – Quanto ao Regime inicial de Cumprimento da Pena

Nos termos da Súmula 719 do STF, em conjunto com o art. 33, § 3º do CP, 

verifica-se a possibilidade de se fixar regime mais gravoso para início do 

cumprimento da reprimenda, desde que devidamente justificado.

Nesse sentido:

“O preceito inscrito no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal não obriga o 

magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu sujeito a pena não 

superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal 

semiaberto. A norma legal em questão permite ao juiz impor ao 

sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em 

decisão suficientemente motivada (Súmula 719/STF). A opção pelo regime 

menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida 

ao magistrado." (HC 125589 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda 

Turma, julgamento em 19.5.2015, DJe de 26.6.2015).

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART. 

129, § 9º, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. 

REGIME INICIAL SEMIABERTO.EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO 

COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO 

RECURSAL.DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. O cometimento 

do delito, com a existência de medida protetiva já fixada, é fundamento 

idôneo para justificar a exasperação da pena-base, devendo, portanto, o 

aumento ser mantido.2. A existência de circunstância judicial desfavorável 

autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como 

impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 

77, II, ambos do Código Penal, respectivamente.3. Por fim, o pleito de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

caracteriza indevida inovação recursal.Ainda que assim não fosse, resta 

desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela 

presença de circunstância judicial negativa.4. Agravo regimental 

improvido.”(AgRg no HC 541.094/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Logo, ante o reconhecimento das circunstâncias negativa do acusado, 

imperioso determinar a fixação do regime mais gravoso para o início do 

cumprimento de pena do réu.

Assim, em consonância ao art. 33, § 3º do CP, DETERMINO o REGIME 

FECHADO para início do cumprimento de pena do réu.

3.1.3 - Do não cabimento da suspensão condicional do processo e pena 

restritiva de direitos

Verifico que, na situação em tela, torna-se incabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 

do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), ante 

ao quantum de pena fixado.

3.1.4 - Do direito de recorrer em liberdade

Concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

3.2 GUILHERME JOSÉ CARLINI, vulgo “Zoio”

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

 Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o acusado possui maus antecedentes, contudo, para 

não restar em bis in idem, deixo para valorizá-lo na próxima fase da 

dosimetria da pena;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: as circunstâncias do crime demonstram maior 
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reprovabilidade ante a emboscada e a restrição de liberdade das vítimas, 

mantendo-as amarradas e trancadas mesmo após o cometimento do delito;

g) Conseqüências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 10 

(dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, se encontra presente a 

agravante do concurso de agentes (artigo 62, inciso I, alínea do CP), a 

agravante prevista no art. 61, II, “h” do CP (crime cometido contra idoso) e 

a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui o executivo 

de pena 5199-16.2017.811.0037 na Comarca de Primavera do Leste. Por 

outro lado, incide-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", 

do Código Penal. Assim, no cotejo entre as agravantes e atenuantes, 

sabendo que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão se 

equivalem, restam íntegras as demais agravantes (concurso de agentes e 

crime cometido contra idoso), motivo pelo qual agravo a pena em 2 (dois) 

anos, ficando a pena provisória em 06 (seis) anos e 9 (nove) meses de 

reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É preciso assinalar, neste ponto, que a circunstância de ter sido a 

infração penal cometida mediante restrição de liberdade das vítimas (157, 

§ 2°, inciso II e V) e concurso de agentes, estas foram utilizadas na 

primeira e segunda fase do método trifásico de aplicação da pena, 

respectivamente. E isso se justifica porque esta orientação tem como 

objetivo cumprir a função ponderadora, a fim de permitir que o juiz 

perquira, na terceira fase, apenas da incidência de uma só causa de 

aumento, analisando-se na intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC 

71293/RJ, 5ª Turma, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento: 

25/10/2007].

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, mas se encontra 

presente, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, vez 

que para cometer o delito, o acusado utilizou-se de arma de fogo, pelo que 

aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 11 (onze) anos e 3 

(três) meses de reclusão, com pagamento de 21 (vinte e um) dias multa.

 Fixo os dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), 

vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos 

sobre a capacidade financeira do réu.

Verifico que o réu faz jus à detração penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 

12.736/2012.

Observa-se que o réu fora preso preventivamente em 21/12/2018 e 

permanece segregado até o presente momento. Logo, o réu permanece 

segregado há 1 (um) ano, (três) meses e 4 (quatro) dias.

 Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a PENA 

DEFINITIVA do réu GUILHERME JOSÉ CARLINI fixada em 9 (nove) anos, 11 

(onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão com pagamento de 21 

(vinte e um) dias-multa.

3.2.2Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena

Em consonância ao art. 33, § 2º, “A” do CP, DETERMINO o REGIME 

FECHADO para início do cumprimento de pena do réu.

3.2.3 - Do não cabimento da suspensão condicional do processo e pena 

restritiva de direitos

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas 

restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como, a suspensão condicional 

da pena (art. 77 do CP), devido ao quantum da pena fixada.

3.2.4 - Do direito de recorrer em liberdade

Analisando os autos, entendo que não há motivos para a revogação da 

prisão do acusado, uma vez que coexistem até o momento os motivos que 

justificaram a decretação da prisão preventiva (garantia da ordem pública 

ante a gravidade da conduta), motivo pelo qual mantenho in totum e utilizo 

como ratiodecidendi (fundamentação per relationem). Senão vejamos:

“Inicialmente, é de se destacar a evidente necessidade de “garantia da 

ordem pública”, em razão da extrema gravidade do fato criminal a ser 

apurado, pelos motivos que passo a discorrer.

(...)

Nessa linha de inteligência, é a preciosa lição do I. doutrinador Mirabette, 

"O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de 

fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria 

credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua 

repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve 

ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação 

criminosa." (Processo Penal, 4ª ed., Atlas, p. 381).

De igual modo, a nossa Egrégia Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO 

DECRETO - IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA 

SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INSUFICIÊNCIA 

DOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO - 

INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM 

DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 - Havendo 

indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva 

com vistas à garantia da ordem pública, se evidente nos autos, a 

gravidade concreta do crime que, pelas suas circunstâncias, justificam a 

manutenção da custódia;2 - Hígido o decreto de prisão preventiva, as 

medidas cautelares dela diversas não se revelam suficientes para 

revogá-la, pois, apenas os predicados pessoais favoráveis ostentados 

pelo Paciente, embora apreciáveis, não têm o condão de elidir a 

segregação cautelar decretada de acordo com a lei e a constituição 

federal, como também, não é possível a substituição pelas cautelares 

alternativas que não tem amparo legal, em se tratando do pressuposto da 

garantia da ordem pública, não contemplado no art. 282, inciso I do CPP.” 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 14/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018).

De mais a mais, conforme bem salientado pelo Ministério Público, “é 

possível verificar que o representado KELVYN PEREIRA NASCIMENTO é 

useiro e vezeiro na prática criminosa, pois responde a várias ações 

penais, inclusive pelo crime de roubo, bem como possui processo de 

execução penal nº5875-27.2018.811.0037, código 213854, na Comarca 

de Primavera do Leste, pelo crime de roubo majorado. De igual modo, é 

possível verificar que o representado GUILHERME JOSÉ CARLINI é useiro 

e vezeiro na prática criminosa, pois responde a várias ações penais e 

possui os executivos de pena n° 2520-85.2018.811.0044 (89985) – 

Paranatinga/MT e nº 5199-16.2017.811.0037 (192859) – Primavera do 

Leste/MT. Ademais, consta que GUILHERME encontra-se preso nos autos 

código 15611, nº 7095-18.2018.811.0051, em razão da prisão em 

flagrante no dia 01/12/2018, por haver cometido, segundo a Autoridade 

Policial, os crimes de posse de arma de fogo e associação criminosa, na 

Comarca de Campo Verde/MT”.

Dessa forma, demonstrado que os representados são contumaz na 

reiteração da prática delitiva, torna-se necessário a segregação provisória 

dos agentes criminosos, posto que a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) não serão 

suficientes para cessar a prática delitiva, conforme demonstrado acima.

Para mais, é cediço que a prisão preventiva é medida de exceção, no 

entanto, esta pode ser decretada tanto na fase de inquérito policial quanto 

na fase processual, admitindo-se, portanto, a decretação prisional, por 

ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente (art. 5º, 

inciso LXI da Constituição Federal), observando-se a presença dos 

elementos que simbolizem a necessidade do cárcere para se sustentar a 

medida tomada, mediante a presença do lastro probatório mínimo a indicar 

a ocorrência da infração, os eventuais envolvido, além do motivo legal 

devidamente fundamentado, conforme discorrido até aqui.

Nesse sentido:

 “(...) A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de 

Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva 

necessidade.Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a 

segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a 

ordem pública, é medida idônea.Demonstrada a necessidade da medida 

extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da 

prisão.” PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

27/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

Indiscutível, portanto, a imposição da prisão preventiva para a garantia da 

ordem pública.”

Ademais, além de coexistir os motivos que ensejaram a prisão até o 

presente momento, mas também, tem-se o risco atual de reiteração delitiva 

consoante antecedentes criminais do acusado, uma vez que possui 

extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente específico do crime de 

roubo, a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40224 Nr: 127-91.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NELSON SEBASTIAO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério da Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15499, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, Samara Dalla 

Costa Alves - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Zaffalon - 

Procurador Federal - OAB:, José Henrique de Oliveira Cordeiro - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos

Cuida-se de embargos de declaração opostos por NELSON SEBASTIÃO 

CORREIA, sob a alegação de que houve omissão/contradição na decisão 

que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença.

Postula pela sanação do vício.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste a citada omissão.

 Assim, a irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o meio 

processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52996 Nr: 60-58.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT, Valdécio Luiz 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Código nº. 52996.

Vistos etc.

Considerando a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (anexo) que decretou o fechamento das dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19, redesigno a audiência retro 

aprazada para o dia 20/05/2020 às 17h00min.

Intime-se/requisite-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57820 Nr: 2240-47.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, Rafael Santos de Oliveira - OAB:10691 

E/MT

 Vistos.

Ante a certidão de tempestividade do recurso interposto à ref.250, recebo 

o recurso de apelação interposto pelo réu nos termos do art. 597 do CPP. 

Estando em ordem, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste juízo, onde 

será aberta vista às partes, para oferecimento das razões e 

contrarrazões de apelação, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP.

Às providências. Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50472 Nr: 2410-53.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Código nº. 50472.

Vistos etc.

Considerando a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (anexo) que decretou o fechamento das dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19, redesigno a audiência retro 

aprazada para o dia 20/05/2020 às 16h30min.

Intime-se/requisite-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000349-37.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JANAINA DE OLIVEIRA SABINO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO 1000349-37.2019.8.11.0034 Vistos A parte requerida juntou à 

seq. 26497934 declaração da beneficiada JANAINA que não mais 

necessitava fazer o uso dos medicamentos (objetos da ação). Ante a 

informação o MPE por sua vez requereu a extinção da ação, com fulcro no 

artigo 485, VI do CPC. Nesta esteira, ante a informação da autora de que 

não necessita mais dos medicamentos, manifeste-se o Município se 

persiste seu interesse no recurso retro interposto no prazo de 05 dias, 

sob pena de presumir-se seu desinteresse. No silêncio, determino o 

imediato arquivamento dos presentes com as cautelas de estilo. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001175-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO RODRIGUES COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTA RODRIGUES DE MATOS SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CIPRIANO JOSE DA ROCHA (TESTEMUNHA)

ROZILDA RIBEIRO DAS NEVES CARVALHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1001175-38.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

EDMUNDO RODRIGUES COSTA E SILVA REU: NILTA RODRIGUES DE 

MATOS SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS proposta por Edmundo Rodrigues Costa e 

Silva, em desfavor de DAVI DE MATOS SILVA, representado por sua 

genitora NILTA RODRIGUES DE MATOS SILVA. Em ID. 25808326 em 

audiência de conciliação as partes compuseram acordo. Em ID. 28540339 

o MPE manifestou-se favorável a homologação do presente termo de 

acordo. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Diante 

do acordo a que chegaram as partes, noticiado em ID. 25808326, faz-se 

mister a homologação. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

EXTINGO os presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas, em virtude das partes serem beneficiadas pelo Beneficio Justiça 

Gratuita. Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos 

em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta 

sentença, nos termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em 

julgado, em nada sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-93.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEUCIMAR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000074-93.2016.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO ROGER FERNANDES - MT8343-O, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a sentença, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). DOM AQUINO, 26 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

26/03/2020 16:04:16

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000275-51.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000275-51.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: VALDIR SCHERER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC. Trata-se de ação 

de Execução de Honorários Advocatícios ajuizada por VALDIR SCHERER, 

em desfavor ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que em ID. 25862517 fora deferido a 

penhora online via Bacenjud, restando esta positiva conforme extrato de 

ID. 26520361. Em ID. 28008465 certificou-se o decurso de prazo para o 

Executado apresentar a impugnação à penhora. Instado a se manifestar o 

Exequente requereu o levantamento dos valores bloqueados (ID. 

29767445). Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e decido. Diante 

do exposto, considerando o adimplemento da divida exequenda, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito. No mais, expeça-se alvará 

de levantamento, conforme dados informados em ID. 29767445. Sem 

custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000602-42.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO VICENTE BAGETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000602-42.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ADELINO VICENTE BAGETTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. RECEBO A INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC. Com base na ausência de vínculos 

trabalhistas, conforme consulta ao sistema CAGED em anexo, e nas 

cópias da CTPS juntadas ao Num. 26755834 - Pág. 3 e Num. 26755835 - 

Pág. 1/2, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza 

alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do § 

3º, do art. 99, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Cite-se o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal. Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. Por 

oportuno, deixo de designar audiência de conciliação, na forma do inciso I, 

do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da parte autora, 

na inicial, e da parte ré, em ofício encaminhado a este Juízo. Porém, 

designo, desde já, audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE 

JULHO DE 2020, ÀS 14H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. Justifico 

a designação de audiência de instrução e julgamento neste momento 

processual em prestígio à efetividade do processo, observada a economia 

de atos processuais sem qualquer prejuízo às partes, principalmente à 
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autarquia federal, em sendo respeitado o prazo para apresentação de 

defesa e a análise de eventual questão prévia quando da realização da 

audiência. As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000123-15.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA NUNES MIRANDA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MIRANDA FONTENELE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000123-15.2020.8.11.0093. REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA ANTONIA 

NUNES MIRANDA REQUERIDO: RAFAEL MIRANDA FONTENELE Vistos. 

Verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 

e/ou 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por meio de seu representante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, a fim de acostar documento(s) que 

indique(m) a incapacidade do interditando de exercer os atos da vida civil, 

considerando que o único documento acostado está ilegível (Num. 

29154994 - Pág. 4/4). Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000094-62.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE MARIA RECH POMIECHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO POMIECHISNSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000094-62.2020.8.11.0093. REQUERENTE: 

IVANETE MARIA RECH POMIECHINSKI REQUERIDO: GILBERTO 

POMIECHISNSKI Vistos. RECEBO A INICIAL, por estarem preenchidos os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC. DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte autora, presumida a 

hipossuficiência ante a postulação por Defensor Dativo, na forma do art. § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. De outro lado, 

considerando a manifestação da parte autora em interesse na realização 

da audiência de conciliação e, em observância ao disposto nos arts. 139, 

inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO 

sejam os autos remetidos à conciliadora credenciada desta Comarca, 

devendo ela designar data para realização da sessão de conciliação 

conforme pauta disponível e, após, encaminhar o processo para a zelosa 

Secretaria a fim de intimar as respectivas partes para comparecimento 

devidamente acompanhadas de advogado. Advirta-se à parte requerida 

que, se qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena 

de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações 

da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Advirta-se 

ainda à parte requerida que, não possuindo interesse na realização de 

audiência de conciliação ou mediação, deverá apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento da referida solenidade, nos termos do art. 335, inciso II, do 

NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000179-48.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIRO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

TAMAR NASCIMENTO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000179-48.2020.8.11.0093. REQUERENTE: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

REQUERIDO: OLMIRO SOARES DE SOUZA, TAMAR NASCIMENTO VIEIRA 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação cautelar de urgência em caráter 

antecedente proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CONTRADITÓRIOS INDIGO BARTER em desfavor de OLMIRO SOARES DE 

SOUZA e TAMAR NASCIMENTO VIEIRA DE SOUZA. Segundo a inicial, em 

16/09/2019, foi emitida a Cédula de Produto Rural n° 44 pela parte 

requerida em favor de Indigo Brazil Agricultura Ltda, com vencimento em 

01/01/2020, na qual a parte requerida se comprometeu a entregar 9.000 

(nove mil) sacas de soja, as quais seriam plantadas na Fazenda Lote 

223-B e entregues no armazém da empresa Cofco Internacional Brasil 

S/A, na cidade de Sorriso. Diz que que a mesma quantidade de soja foi 

objeto de Penhor Agrícola registrado no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca de Feliz Natal sob o n° 4.376. Narra que a credora Indigo 

Brazil Agricultura Ltda endossou a Cédula de Produto Rural n° 44 à parte 

autora. Salienta que a parte requerida não cumpriu com a tratativa, pois 

que plantou e colheu na área designada, porém, não disponibilizou as 

sacas de soja no local indicado. Daí requer, liminarmente, o arresto de 

9.000 (nove mil) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja da safra 

2019/2020, a serem buscadas, inicialmente, no local de sua plantação e, 

caso inexitosa, seja diligenciado em armazéns da região indicados pela 

parte autora. II - FUNDAMENTO De início, vê-se que a parte autora 

classificou sua petição inicial como ação cautelar. Contudo, o Novo Código 

de Processo Civil possui, em seu lugar, tutelas provisórias, que são 

técnicas processuais destinadas à preservação do resultado útil do 

processo, as quais se dividem em tutela de evidência e tutela de urgência, 

e que, por sua vez, podem ser requeridas em caráter antecedente ou 

incidental. Nesse sentido, em sua petição inicial a parte autora elencou os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada, bem ainda informou 

eventual propositura da demanda principal no prazo previsto em lei, o que 

a validar o pedido, nos termos do art. 277 do NCPC. No cerne, o art. 303 

do NCPC estabelece que a tutela provisória de urgência antecipada em 

caráter antecedente será concedida quando houver a exposição da lide, 

indicação do direito que se busca e elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano com a exposição da lide e do direito que se 

busca, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar 

sentença de mérito favorável como outrora se exigia. A probabilidade do 

direito vem demonstrada pela Cédula de Produto Rural Financeira, 

realizada em 16/09/2019, em que a parte requerida se comprometeu a 

entregar à Indigo Brazil Agricultura Ltda a quantidade de 9.000 (nove mil) 

sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos, da safra 

2019/2020, com vencimento em 01/01/2020, conforme QUADRO IV (Num. 

29830616 - Pág. 1/7): Ao que consta, a parte requerida não teria cumprido 

o acordado, pois que não disponibilizou as sacas de soja no local indicado 

no contrato, qual seja, o armazém da empresa Cofco Internacional Brasil 
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S/A, localizado na cidade de Sorriso, e a mencionada cédula prevê 

cláusula que somente se considera entregue a mercadoria quando 

devidamente armazenada no local, conforme cláusula 1.2 (Num. 29830616 

- Pág. 2/7): “1.2 - A mercadoria somente será considerada entregue 

quando estiver devidamente armazenada no local descrito no quadro VI 

acima e à disposição da CREDORA ou a quem esta indicar, livre e 

desembaraçada, nas condições de quantidade e qualidade estabelecidas 

nesta cédula e de acordo com as demais condições de entrega adiante 

expostas.” Outrossim, conforme cláusula 4.1, existe garantia constituída 

em favor da credora (Num. 29830616 - Pág. 3/7): “4.1 - PENHOR CEDULAR 

DE PRIMEIRO GRAU e sem concorrência de terceiros, com cláusula de 

constituto possessório, 9.000 sacas de soja em grãos, de 60 kg cada, da 

safra 2019/2020, oriundo de colheitas pendentes ou em vias de formação, 

com padrão de qualidade e demais características previstos nos quadros 

IV e V (local de formação dos produtos e registro do penhor) supra. Os 

bens ora vinculados estão registrados perante o 1º OFÍCIO 

EXTRAJUDICIAL - REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA 

COMARCA DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO (“Penhor”).” De 

outro lado, vê-se que possibilitada a transferência dos direitos e garantias 

da Cédula de Produto Rural Financeira a terceiros, mediante endosso, 

conforme cláusula 9.3 (Num. 29830616 - Pág. 5/7): “9.3 - Fica a CREDORA 

autorizada pelo EMITENTE a negociar esta Cédula, transferindo-a a 

terceiros mediante endosso, na sua via negociável, independentemente de 

prévia ciência ou autorização do EMITENTE, ocasião em que também serão 

transferidos todos os direitos e garantias decorrentes desta.” Assim, 

merece acolhimento o pedido de tutela provisória de urgência antecipada 

em caráter antecedente para constrição de arresto pré-executivo, não só 

pela verossimilhança das alegações da parte exequente, de que a parte 

executada está inadimplente com o contrato celebrado, mas também 

porque existe garantia constituída em favor da credora, conforme cláusula 

4.1. O perigo de dano é evidente, uma vez que se trata de produto 

perecível, o qual poderá rapidamente comprometer sua qualidade, além da 

possibilidade de a parte autora se ver frustrada quanto ao seu direito de 

crédito. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

para DETERMINAR O ARRESTO de 9.000 (nove mil) sacas de 60 kg 

(sessenta quilogramas) de soja da safra 2019/2020, a serem buscadas, 

inicialmente, no local de sua plantação e, caso inexitosa, seja diligenciado 

em armazéns da região, os quais serão indicados pela parte autora, com 

fulcro no art. 303, “caput”, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a inicial, sob pena 

de extinção do feito e cessação da eficácia da liminar deferida, na dicção 

do art. 303, § 1º, inciso I, e § 2°, do Novo Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte ré, em caráter de urgência, da presente decisão para, querendo, 

interpor recurso cabível, sob pena de estabilização da tutela, nos termos 

do art. 304 do NCPC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, 

e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível e, após, encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim 

de intimar as respectivas partes para comparecimento devidamente 

acompanhadas de advogado Advirta-se de que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o 

salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, 

c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Feliz Natal, data de assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000112-83.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR DE ASSIS (EXECUTADO)

MARIO LUIZ GALANTE (EXECUTADO)

G E OITO INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000112-83.2020.8.11.0093. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: G E OITO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA - ME, MARIO LUIZ GALANTE, 

WALDEMAR DE ASSIS Vistos. Cite(m)-se a(s) parte(s) executada(s) para 

pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) executada(s) 

possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, do NCPC, a 

citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do 

mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da(s) parte(s) executada(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

a(s) parte(s) executada(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) 

poderá(ão) requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, 

nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, 

§ 3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) 

exequente(s) providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, 

outrossim, o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do 

NCPC, indagar a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo 

diligências em conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-70.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MEDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000098-70.2018.8.11.0093. REQUERENTE: ANTONIO MEDES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. I 

- RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de 

urgência proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. Aduz a 

parte autora, em síntese, não haver contratado empréstimo consignado 

junto à ré, surpreendida que foi ao constatar o desconto de prestações a 

esse título do seu benefício de aposentadoria junto ao Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). Dai requereu, liminarmente, a suspensão dos 

descontos, a inversão do ônus da prova, e, no mérito, a procedência dos 

pedidos para declarar a inexigibilidade da cobrança com a condenação da 

parte demandada à indenização por danos morais no valor de R$ 

28.620,00. O pedido liminar foi concedido. Realizada audiência, restou 

infrutífera a tentativa de conciliação das partes. Em contestação, a 

instituição financeira argumentou com a contratação regular do 

empréstimo e requereu a improcedência dos pedidos com a condenação 

por litigância de má-fé. A parte autora impugnou, afirmando que a parte ré 

sequer acostou cópia do contrato para simples conferência das firmas. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Das preliminares As arguições preliminares da 

parte ré restam prejudicadas com o exame do mérito, como se verá. II.2 - 

Do mérito Presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e existência válida da relação jurídico-processual, 

prescindindo o feito de produção de outras provas, passo ao julgamento 

do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Conforme relatado, 

alegou o autor na inicial não haver relação jurídica com a parte ré por 

jamais ter contratado empréstimo consignado com ela, que teria efetuado 

descontos indevidos de sua aposentadoria. Porém, ao revés do que 

constou em sua impugnação, a parte ré acostou o contrato de objurgado 

no Num. 24710472 - Pág. 1/6, incluso o comprovante de residência o 

extrato de pagamento do benefício previdenciário da parte autora e, 

principalmente, a cópia de seu documento de identificação, idêntica à 

acostada à inicial (Num. 24710472 - Pág. 7, 9 e 11). Depois, as 

assinaturas constantes do aludido contrato são muito semelhantes 

àquelas lançadas pela parte autora na procuração, na declaração de 

hipossuficiência econômica e na própria CNH, sem falar que tal contrato 

está preenchido com os dados pessoais dela. Assim, diante da 

comprovação pela ré da relação jurídica contratual que originou os 

descontos na aposentadoria do autor, fato este impeditivo do direito 

perseguido na inicial (art. 373, inciso II, do NCPC), a rejeição dos pedidos é 

medida que se impõe. Alfim, com a litigância maliciosa, pois que 

inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a 

parte ré, o que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, 

do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o 

qual se estabelece em 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

considerado o valor da causa, a condição pessoal da parte autora 

(autônoma e aposentada) e a gravidade da conduta. III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, 

com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor 

do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; b) ACOLHO o pedido da parte ré 

para CONDENAR a parte autora por litigância de má-fé no patamar de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como em todos os 

honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III e art. 81, “caput”, do NCPC e Enunciado 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado 136 do FONAJE. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado 

o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-06.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000003-06.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

GUILHERME CALVO CAVALCANTE EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O objeto desta 

ação diz respeito à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09, a fazer incidir a 

decisão prolatada no Incidente de Resolução de Demandas repetitivas 

(Tema 01) pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que fixou a seguinte tese: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Nesse sentido, a Corregedoria-Geral da Justiça expediu o Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, anexo a este decisório, em que determina 

o imediato cumprimento do acórdão com a consequente remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do art. 1º da Resolução 004/2014/TP: “Art. 1º. A 

causas referente à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento; Assim, tratando-se de causa de valor 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do art. 2º da Lei 

12.153/09, não veiculando esta causa quaisquer das matérias do § 1º do 

citado dispositivo legal, vê-se que este juízo é incompetente para exame 

dela. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juizado Especial 

Cível da Comarca de Feliz Natal, atuando na condição de Juizado Especial 

da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Resolução nº 004/2014/TP 

c.c. o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09 e Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ. Intimem-se. Em seguida, remetam-se os autos à 

aludida unidade judicial, procedendo-se às anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura 

digital.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-06.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000003-06.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

GUILHERME CALVO CAVALCANTE EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O objeto desta 

ação diz respeito à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09, a fazer incidir a 

decisão prolatada no Incidente de Resolução de Demandas repetitivas 

(Tema 01) pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que fixou a seguinte tese: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda 
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Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Nesse sentido, a Corregedoria-Geral da Justiça expediu o Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, anexo a este decisório, em que determina 

o imediato cumprimento do acórdão com a consequente remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do art. 1º da Resolução 004/2014/TP: “Art. 1º. A 

causas referente à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento; Assim, tratando-se de causa de valor 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do art. 2º da Lei 

12.153/09, não veiculando esta causa quaisquer das matérias do § 1º do 

citado dispositivo legal, vê-se que este juízo é incompetente para exame 

dela. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juizado Especial 

Cível da Comarca de Feliz Natal, atuando na condição de Juizado Especial 

da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Resolução nº 004/2014/TP 

c.c. o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09 e Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ. Intimem-se. Em seguida, remetam-se os autos à 

aludida unidade judicial, procedendo-se às anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura 

digital.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010009-89.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR TADEU PERUZATTO (EXEQUENTE)

L PERUZATTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010009-89.2015.8.11.0093 EXEQUENTE: L PERUZATTO - ME, ROSEMAR 

TADEU PERUZATTO EXECUTADO: JAIR PEREIRA DA SILVA Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de execução de título judicial ou extrajudicial 

em que o devedor não foi encontrado e/ou não foram encontrados bens 

dele passíveis de penhora Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO O devedor não foi encontrado e/ou 

não foram encontrados bens dele passíveis de penhora. Daí porque 

eventuais diligências para localização deles são incompatíveis com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante 

o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado 75 do FONAJE: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” “Enunciado 75 do FONAJE: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, porque não encontrado o devedor e/ou bens passíveis de penhora, 

a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado 75 do 

FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há 

consequências processuais prejudiciais para o direito do credor, uma vez 

que, em poder de certidão de crédito, documento revestido de título 

executivo, poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento de 

execução quando localizado o devedor e eventuais bens. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Restituam-se os documentos à parte autora, na forma do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95 ou expeça-se certidão de crédito em favor dela, caso 

necessário, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, 

§ 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000251-53.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LODI LIMBERGER RIBEIRO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULITA LEONIDAS REIS LIMBERGER (ESPÓLIO DE) (INVENTARIADO)

 

Intimação da parte autora por meio de sua advogada, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001058-10.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LINO PELEGRINI (REQUERENTE)

ELIETE BREZOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI OAB - MT25058-O 

(ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ANTONIO BREZOLIN PELEGRINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do(a) patrono(a) para 

retirar o Termo de Curatela Definitiva.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000030-70.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA OLIVEIRA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROMAO DA SILVA NETO (DE CUJUS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do(a) patrono(a) para 

comparecer na Secretaria Cível da Vara Única de Guarantã do Norte e 

retirar o Termo de Compromisso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000048-28.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000048-28.2019.8.11.0087. 
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REQUERENTE: ZAQUEU GASPAR REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Diante da juntada do requerimento 

administrativo (ID 25808042), nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Maíra Atallah Monreal Lentiso, 

CRM 9.006/MT. Em continuidade, FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pela perita nomeada, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Com a juntada do laudo, intime-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, observado o art. 183 do CPC, manifestem-se acerca do 

laudo, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, requisite-se pagamento dos 

honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça 

Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 25 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-69.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CESTALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA RODRIGUES PEREIRA OAB - SP399419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000237-69.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: CESTALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

EXECUTADO: FRIGORIFICO REDENTOR S/A. Vistos, etc. I – Preenchidos 

os requisitos legais recebo a inicial executiva. II – Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do NCPC. III – Saliento que o prazo de 15 

(quinze) dias para embargos terá seu início conforme as hipóteses 

enunciadas no art. 915 do NCPC. IV - Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que, em caso 

de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – Transcorrido o prazo 

acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. VI – Em não havendo o requerimento 

acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, determino que o Sr. Oficial 

de Justiça, munido de segunda via do mandado, proceda de imediato a 

penhora de bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela 

parte executada e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC). VII – Não encontrada a parte ou 

não havendo bens passíveis de penhora, intime-se a parte exequente 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. VIII – Acaso haja requesto por parte do exequente, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 

do NCPC), devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do NCPC). Por fim, defiro o pedido 

no sentido de que todas as publicações e intimações sejam realizadas 

exclusivamente em nome dos advogados Wellington José de Oliveira, 

OAB/SP 243.806 e Sabrina Rodrigues Pereira, OAB/SP 399.419, cabendo 

à Secretaria promover a retificação junto ao sistema. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 25 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-94.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TANEA REGINA GALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS REIS GALVEZ OAB - SP88213 (ADVOGADO(A))

EMANUELE KARIN DA SILVA OAB - SP312833 (ADVOGADO(A))

RODRIGO LIMA CONCEICAO OAB - SP375808 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA PONTES DE ANDRADE OAB - MT19429/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000257-94.2019.8.11.0087. 

AUTOR(A): TANEA REGINA GALVES VIEIRA REU: FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR Vistos etc. Como ponto controvertido, 

tenho como os requisitos para a concessão do benefício previdenciário na 

forma pleiteada. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir em audiência, 

ou ainda, eventual prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

documental, justificando-as com objetividade. Quanto à prova documental, 

a mesma deverá ser juntada no prazo alhures. Havendo pedido de 

produção de prova testemunhal, determino que seja acostado o respectivo 

rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o causídico se o seu 

cliente se responsabilizará pelo comparecimento das testemunhas 

independentemente de intimação. Intimem-se. Escoado aludido prazo, 

havendo ou não manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 26 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000440-65.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE MARIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000440-65.2019.8.11.0087. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CARLOS 

ALEXANDRE MARIANO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA e APREENSÃO (Decreto Lei 911/69) com pedido liminar, ajuizada 

por BV FINANCEIRA S.A. C.F.I., em desfavor de CARLOS ALEXANDRE 

MARIANO DOS SANTOS, tendo como objeto o veículo descrito na inicial, 

que foi dado em alienação fiduciária. Em síntese, é o relatório. Decido. Em 

análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a desistência 

da demanda. Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento 

do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Considerando a 

extinção da demanda, providencie a Secretaria o imediato desbloqueio do 

veículo descrito na inicial por meio do sistema RENAJUD. Ademais, 

consigno que é dispensável a atuação judicial para baixa de inscrição do 

nome da parte requerida em cadastros de inadimplentes anotado por ato 

da própria parte requerente, motivo pelo qual indefiro o pedido neste 

sentido. Eventuais custas finais pela autora. Sem honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os feito, com as baixas 

e anotações de estilo. Guarantã do Norte/MT, 25 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-48.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO STEVAN GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARA B. MENEGUINE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01/12/2017, às 09:00 

horas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001337-93.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI HERCULANO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. SAMPAIO REPRESENTACOES EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001337-93.2019.8.11.0087. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DELCI 

HERCULANO DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: COOPERATIVA 

MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, V. P. SAMPAIO REPRESENTACOES 

EIRELI Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária em que se pleiteia 

antecipação de tutela para determinar a rescisão contratual do consórcio 

e compelir a requerida a deixar de efetuar qualquer cobrança relacionada 

à avença, bem como de inserir o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplentes. Postula-se, ademais, inversão do ônus da prova. Pois bem, 

no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é um 

instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica. Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para 

que se inverta o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança. O 

Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000). É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo 

qual defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Quanto à tutela de 

urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, referido 

preceptivo estabelece que são requisitos necessários à sua concessão a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: A tutela 

de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de 

antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a 

necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de 

dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da 

pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção 

que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para 

sua concessão. Contudo, na hipótese, não se verifica, “prima facie”, a 

probabilidade do direito alegado. A parte autora assevera que aderiu ao 

grupo de consórcio oferecido pela requerida por ter sido prometida pronta 

disponibilização da carta de crédito, mediante pagamento de certo valor, a 

título de lance, todavia, quitado o preço, recebeu a informação de que 

referido lance não foi suficiente para obtenção da carta de crédito. Ocorre 

que, analisando o contrato e a documentação acostada na inicial, a 

exemplo das conversas mantidas entre o autor e a preposta da empresa 

ré, não se verifica cláusula ou promessa de pronta disponibilização da 

carta de crédito mediante pagamento do lance ofertado. Tanto que, em 

uma das conversas, a funcionária que tratou diretamente com o autor diz 

estar na torcida após a oferta do lance, autorizando a conclusão de que 

se tinha, apenas, uma expectativa de ser contemplado. Assim sendo, 

constatada a ausência de um dos requisitos e pressupostos necessários, 

nessa fase de cognição superficial, não há como conceder a tutela 

perseguida de forma antecipada. Em face do exposto, ausentes os 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 
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“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Guarantã do 

Norte/MT, 19 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-78.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000422-78.2018.8.11.0087. REQUERENTE: SOLANGE LEITE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Diante do requerimento de fl. 119 (ID 

30199859), expeça-se alvará de levantamento para transferência dos 

valores constantes nos autos para a conta indicada à referida folha. Com 

o alvará de transferência e nada sendo requerido em até 15 (quinze) dias, 

certifique-se e arquive-se. Guarantã do Norte/MT, 25 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-94.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO HEINST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000408-94.2018.8.11.0087. REQUERENTE: ANTONIO APARECIDO HEINST 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Diante do requerimento de fl. 

105 (ID 30200925), expeça-se alvará de levantamento para transferência 

dos valores constantes nos autos para a conta indicada à referida folha. 

Com o alvará de transferência e nada sendo requerido em até 15 (quinze) 

dias, certifique-se e arquive-se. Guarantã do Norte/MT, 25 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-54.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RAIMUNDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000109-54.2017.8.11.0087. REQUERENTE: CELSO RAIMUNDO NUNES 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos etc. Diante do 

requerimento de fl. 151 (ID 26554444), expeça-se alvará de levantamento 

para transferência dos valores constantes nos autos para a conta 

indicada à referida folha. Com o alvará de transferência e nada sendo 

requerido em até 15 (quinze) dias, certifique-se e arquive-se. Guarantã do 

Norte/MT, 25 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-62.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIONILDO FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

WEMERSON RICHARD GEERE BARBOSA (REQUERIDO)

RODRIGO GOMES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1000479-62.2019.8.11.0087. REQUERENTE: ADENILSON DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ELIONILDO FERREIRA DA COSTA, RODRIGO GOMES DOS 

REIS, WEMERSON RICHARD GEERE BARBOSA DECISÃO A parte 

requerente pugna pela decretação dos efeitos da revelia, em relação aos 

requeridos, Eleonildo Ferreira da Costa e Rodrigo Gomes dos Reis, pelo 

fato da ausência injustificada à audiência de conciliação, uma vez que 

foram intimados/citados. Compulsando os autos, verifica-se que trata de 

litisconsórcio passivo contendo três litisconsortes. E que o litisconsorte, 

Wemerson Richard Geere Barbosa, ainda não fora citado para apresentar 

contestação, nem intimado para audiência conciliação. Assim, enquanto 

não houver a citação de todos os litisconsortes, não há como aplicar os 

efeitos do Art. 344 do NCPC aos demais litisconsortes, já devidamente 

citados A corroborar o Art. 345, I do CPC preconiza que: Art. 345. A 

revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo 

pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; (...) Desta forma, 

INDEFIRO o pedido de decretação dos efeitos da revelia aos litisconsortes 

já devidamente citados. Ademais, designe-se audiência de conciliação 

conforme pauta do juizado. Proceda-se com a citação/Intimação do 

litisconsorte, Wemerson Richard Geere Barbosa, para comparecimento 

pessoal a audiência de conciliação, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo 

autor e da requerente a extinção do processo sem julgamento de mérito, 

com condenação nas custas processuais (Lei 9.099/95, arts. 20 e 51, 

inciso I, § 2º). Intime-se. Cumpra-se. JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA 

Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000868-06.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HADRIEL MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DE SOUZA SILVA (REU)
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NELSON DE SOUZA SILVA (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000868-06.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): HADRIEL MARQUES DE OLIVEIRA REU: NELSON DE SOUZA 

SILVA, ISAIAS DE SOUZA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Usucapião Ordinário de Imóvel Urbano proposta por HADRIEL MARQUES 

DE OLIVEIRA, devidamente representado por seu curador, Lourisvaldo 

Silva de Oliveira, ambos qualificados, em face de NELSON DE SOUZA 

SILVA e OUTRO, todos igualmente qualificados. RECEBO a presente Ação, 

haja vista o preenchimento dos requisitos formais e materiais presentes 

nos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Dessa forma, dando prosseguimento ao feito, CITE-SE 

os requeridos e eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos por edital para que apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias nos termos da ação. EXPEÇA-SE mandado de citação para 

os confrontantes, na forma requerida na inicial. Após, INTIMEM-SE, via 

postal, para que manifestem se têm interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado, e do Município. 

Ato contínuo, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público. Por fim, 

cumpridas todas as diligências, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 25/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45877 Nr: 2600-44.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Decido.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial da presente Ação Civil Pública por Atos de Improbidade, e, por 

consequência, EXTINGUE-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC, para isso:

1) CONDENO o requerido ILTON FERREIRA BARBOSA a seguinte sanção 

prevista no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429/92:

 a) Pagamento de multa civil no valor de 02 (duas) vezes o valor da 

remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, a ser revertida em 

favor do Erário Municipal.

2) CONDENO o REQUERIDO ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

3) Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido:

3.1) INTIMEM-SE o REQUERIDO para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, em conformidade com os 

Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 

888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes 

documentos(...)Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 26/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000856-89.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000856-89.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REU: MUNICIPIO DE GUIRATINGA Vistos, etc. Trata-se Ação Civil 

Pública com Obrigação de Fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, 

ambos igualmente qualificados. Ao compulsar os autos e em análise da 

manifestação sob Id. 27398051, percebem-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito. Assim, ante a existência dos requisitos formais e 

materiais, RECEBO a inicial. No mais, CUMPRAM-SE as determinações dos 

itens “2” e “3” da decisão sob Id. 27281116. Por fim, cumpridas todas as 

diligências necessárias, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cite-se e Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 25/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000138-58.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA CASSIA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE CRISTINA DOS SANTOS TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000138-58.2020.8.11.0036 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem. Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do 

art. 388, paragrafo único da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às 

cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme art. 389 da CNGCJ/MT. Estando em ordem à missiva e outros 

com isenção legal de custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente. Cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem não deva 

ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o 

caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do 

Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos ao juízo deprecante, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Guiratinga/MT, 25/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-12.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de impulsionamento 

Processo: 8010312-12.2017.8.11.0036 Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a Decisão ID 30631042, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 

247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO a parte recorrida "ENERGISA MATO 

GROSSO", por seu advogado via DJe, para querendo, apresentar 
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Contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 42 § 2º da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-39.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RIO MANSO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010015-39.2016.8.11.0036 Decisão. Vistos, etc. 1) DEFIRO o 

pedido da parte exequente de ID 26926208, aduzido pelo Exequente para, 

realizar a penhora online via sistema BACENJUD, requisitando informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando no 

mesmo ato a sua indisponibilidade até o valor indicado na execução, cujo 

cálculo atualizado está acostado em ID 18663927. 2) Em caso de bloqueio 

de valores, INTIME-SE O DEVEDOR PESSOALMENTE, para que, querendo 

e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio de 

embargos. 3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui 

como escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor. Outrossim, o princípio da atipicidade dos 

meios executivos, consagrado pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, 

no exercício de sua função, adotar outros meios executivos que não 

estejam expressamente previstos na legislação visando sempre dar 

efetividade e utilidade à execução. 4) Com base nos princípios aqui 

estabulados, determino que EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, para que gratuitamente, informe o juízo da 

existência de bens registrados em nome do executado, no prazo de 10 

(dez) dias. 5) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, 

inclusive, requerendo o que entender de direito. Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 21/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-50.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FRANCISCA DA SILVA 47423706191 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCILENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010012-50.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos, etc. 1) DEFIRO o 

pedido da parte exequente de ID 28140919, aduzido pelo Exequente para, 

realizar a penhora online via sistema BACENJUD, requisitando informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando no 

mesmo ato a sua indisponibilidade até o valor indicado na execução, cujo 

cálculo atualizado está acostado em ID 20297318. 2) Em caso de bloqueio 

de valores, INTIME-SE O DEVEDOR PESSOALMENTE, para que, querendo 

e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio de 

embargos. 3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui 

como escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor. Outrossim, o princípio da atipicidade dos 

meios executivos, consagrado pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, 

no exercício de sua função, adotar outros meios executivos que não 

estejam expressamente previstos na legislação visando sempre dar 

efetividade e utilidade à execução. 4) Com base nos princípios aqui 

estabulados, determino que EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, para que gratuitamente, informe o juízo da 

existência de bens registrados em nome do executado, no prazo de 10 

(dez) dias. 5) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, 

inclusive, requerendo o que entender de direito. Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 21/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000110-41.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIANES CLIMIKE (REU)

 

Processo n. 1000110-41.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.209 da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) da Parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar os Embargos Monitórios e documentos opostos no 

ID nº 23721339. ITAÚBA, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 26/03/2020 

08:45:42

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97471 Nr: 3658-91.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER EVANGELISTA DE OLIVEIRA, 

NELSON TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 Em análise aos demais argumentos expedidos, verifico que não são 

suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, são insuficientes, por ora, 

para afastar a materialidade do delito e os indícios de autoria do(s) 

crime(s) imposto(s) aos acusados na peça acusatória, bem como inexiste 

quaisquer das hipóteses de extinção da punibilidade.

Por conseguinte, seria o caso de designar audiência de instrução e 

julgamento, no entanto, deixo por ora de designá-la, tendo em vista a 

mobilização a nível mundial de combate à pandemia do COVID -19, que tem 

provocado inúmeras redesignações. Nesse sentido, a fim de evitar tumulto 

na pauta de audiências, causando prejuízo aos réus e à Justiça, determino 

a inclusão do processo na fila adequada, para fins de controle de ordem, 

aguardando-se por 30 (trinta) dias, após o que deverão os autos retornar 

à conclusão para designação de data para a audiência, preservadas as 

prioridades exigidas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000063-04.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REBECA ARNDT CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000063-04.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: MAGAZINE CAMILA COMERCIO 

VAREJISTA LTDA - EPP EXECUTADO: REBECA ARNDT CAVALCANTE 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. DECIDO. Trata-se ação de execução de título extrajudicial 

proposta por Magazine Camila Comércio Varejista Ltda - EPP em face de 

Rebeca Arndt Cavalcante, ambos qualificados. Petitório da parte 

requerente de Id. n.º 20208725, pugnando pela desistência da ação. 

Cumpre esclarecer, que nos juizados especiais não há que se falar em 

anuência da parte requerida, mesmo após citada, para a desistência da 

demanda, porquanto a concordância da parte requerida é desnecessária, 

nesse sentido, conforme preceitua o Enunciado 90, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, in verbis: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo em julgamento 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, abaixo transcritos, com 

destaques em negrito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA EM 

RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - CESULBRA. RECURSO DO CORRÉU. PEDIDO 

DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MANTER O OUTRO RÉU NO POLO 

PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA, SE 

NECESSÁRIO. CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. DESNECESSIDADE. 

ENUNCIADO N. 90 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO”. (TJ-SC - RI: 03258089420158240023 Capital - Eduardo Luz 

0325808-94.2015.8.24.0023, Relator: Janine Stiehler Martins, Data de 

Julgamento: 09/08/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital). Nessa 

conjuntura, para atingir os seus efeitos legais e jurídicos a desistência da 

ação demanda homologação judicial, a teor do comando do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como verificado, 

desistência regular, atendidas as determinações da Lei. Logo, a sua 

admissão e homologação é medida que se impõe. 1) Ante o exposto, para 

que produza os seus efeitos, HOMOLOGO a desistência da presente 

ação, por consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII , do Código de Processo 

Civil. 2) SEM custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas devidas. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-71.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº: 8010029-71.2015.811.0096 Parte reclamante: Creusa Regina 

Ribeiro dos Santos. Parte reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia. Vistos etc. Considerando o caráter infringente dos Embargos 

de Declaração, INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Após, voltem os autos 

conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itaúba/MT, 12 de abril de 

2017. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-83.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI EISING PEREIRA (REQUERENTE)

DONIZETE PEREIRA (REQUERENTE)

RANIEL APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISIO SHIOCHET (REQUERIDO)

SIMONE APARECIDA LUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA Processo: 1000049-83.2019.8.11.0096. 

REQUERENTE: ROSILEI EISING PEREIRA, DONIZETE PEREIRA, RANIEL 

APARECIDO PEREIRA REQUERIDO: ELOISIO SHIOCHET, SIMONE 

APARECIDA LUIZ Vistos, etc. 1) Sem delongas, é de conhecimento público 

e notório que a requerente ROSILEI EISING PEREIRA é falecida, de modo 

que pende de regularização o polo passivo da lide, Assim, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 313, inciso I, 

do CPC. O artigo 110 do CPC dispõe que: “Ocorrendo a morte de qualquer 

das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1.º e 2.º” Malgrado a 

regra seja a habilitação do espólio, nada impede que a substituição ocorra 

mediante a habilitação dos herdeiros, se assim lhes aprouver, não 

discordando a parte contrária. 2) Portanto, DETERMINO, que seja intimado 

os demais requerentes, na pessoa do seu procurador, no prazo de 30 

dias, para fim de PROMOVER a substituição processual, indicando a 

inventariante e/ou seus sucessores, qualificando-os, na forma do art. 687 

e seguintes, do CPC, sob pena de extinção, nos termos do artigo 51, inciso 

V, da Lei 9.099/95. 3) Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte requerida, em 

05 dias, para pugnar o que entender de direito. 4) Após tudo cumprido, 

VENHA-ME o processo concluso para demais deliberações. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, 

NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-57.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FLAVIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

D. D. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010006-57.2017.8.11.0096. REQUERENTE: JANAINA FLAVIA DO 
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NASCIMENTO, D. D. N. M. REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 5713308, e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 

5812560. Primeiramente cumpre ressaltar que em audiência de conciliação 

realizada em 20.03.2017, Id. 6785517, bem como na petição anexa aos 

autos, Id. 10560495, a autora Janaina solicitou a exclusão do polo ativo da 

demanda o menor Davi do Nascimento Matos, tendo em vista que em 

relação aos direitos do menor, será proposta a competente ação na 

Justiça Comum. Pois muito bem. Compulsando os autos constato que de 

fato a demanda tem em seu polo ativo também o menor Davi do 

Nascimento Matos, e considerando que nos termos do artigo 8º da Lei 

9.099/1995, dispõe que: “Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.” Desta 

maneira, pela análise dos autos constato que o menor Davi do Nascimento 

Matos, não poderá ser parte nestes autos, de acordo com o artigo 8º da 

Lei 9.099/95, e tendo em vista ao pedido de exclusão do polo ativo em 

relação ao menor, tenho por bem JULGAR EXTINTO o feito nos termos do 

artigo 485, inciso VI do NCPC, em relação ao menor. Lado outro, em 

relação a parte autora Janaina Flavia do Nascimento, passo ao julgamento 

do Mérito. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais proposta 

por Janaina Flavia do Nascimento em desfavor de Azul Linhas Aéreas, 

devidamente qualificados nos autos. Aduz que adquiriu duas passagens 

aéreas ida e volta, sendo a data de ida 14.12.2016, com horário de 

embargue às 8h10min, saindo de Sinop/MT com destino a Confins/BH, com 

chegada prevista ao destino final às 17h55min do mesmo dia, e sendo a 

volta no dia 06.01.2017, com horário de embargue às 8h45min, saindo de 

Confins/BH com destino à Sinop/MT com chegada prevista às 13h45min. 

Sucede que o voo de Ida 14.12.2016, previsto para decolar às 8h10min foi 

cancelado, alegando a Requerida “previsão de chuva”, alega que depois 

de cancelado o voo e as 10h00min, foram encaminhados ao hotel Ibis, sem 

direito ao almoço, com embargue previsto para o dia seguinte, qual seja 

15.12.2016. Contudo no dia seguinte também não conseguiu embargar, e 

tiveram que prosseguir viagem até Cuiabá/MT por via terrestre partindo de 

Sinop/MT as 13h00min e chegando a Cuiabá/MT as 20h00min do dia 

15.12.2016 e dirigindo-se ao hotel Paiaguas, e somente conseguindo 

embargar para Confins/BH na data de 16.12.2016 às 14h00min e 

chegando ao destino final tão-somente às 18h00min do dia 16.12.2016. 

Assevera que diante dos acontecidos ainda teve a sua mala extraviada e 

conseguindo recuperar a mala no voo que chegou a Confins/BH às 

22h50min. Afirma ainda que diante das arbitrariedades e da má prestação 

dos serviços e por estar com seu filho menor e por ter passado por tantos 

desconfortos ocasionados não restou outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente ação. Realizada audiência de conciliação em 20.03.2017, Id. 

6785517, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, 

em razão de constar no polo ativo menor. Ressalta-se que a parte autora 

Janaina em sede de audiência requereu a exclusão do menor Davi do 

Nascimento Matos do polo ativo da demanda. Em defesa, Id. 5713308, a 

Requerida em suma contesta que o cancelamento do voo 2603 nas datas 

14.12.2016 e 15.12.2016, foram cancelados devido ao mau tempo, ou 

seja, pelas condições meteorológicas. Contesta ainda, que para não ter 

mais cancelamentos e remarcações de voo, a Requerida realizou o trecho 

de Sinop/MT à Cuiabá/MT pela via terrestre, e mais que o voo 2481 também 

sofreu atraso de 04h18min e com isso a autora também não conseguiu 

chegar a Guarulhos/SP a tempo para realizar a conexão até Belo 

Horizonte/MG e fora feita outra remarcação, porém contesta que foi 

disponibilizado para a autora voucher para arcar com as despesas de 

transporte e alimentação. Ainda contesta, que a Requerida não realizou os 

voos devidos as condições meteorológicas, e com isso preservando a 

segurança dos passageiros, contesta mais que não passou a autora por 

meros aborrecimentos, e ao final requereu a improcedência da ação. Por 

sua vez, a autora impugnou (Id. 5812560) a contestação, ao fato que ao 

invés de chegar em seu destino final na data de 14.12.2016, apenas 

conseguiu chegar na data 16.12.2016, e com isso deixou de usufruir de 

suas férias por dois dias, em razão da má prestação dos serviços da 

Requerida, logo não sendo caracterizados como mero aborrecimentos 

como alegados pela Requerida em sua defesa, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Pois muito bem, é certo que a consumidora se 

encontra protegida, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção a previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida argumenta em defesa que os 

atrasos dos voos foram em decorrência das condições meteorológicas e 

para preservar a segurança dos passageiros, e ainda relata que não há 

elementos para condenação a indenização por danos morais, tendo em 

vista que disponibilizou para a Requerente voucher para as despesas com 

transportes e alimentação, bem como acomodações. As justificativas 

apresentadas, na defesa, para o não cumprimento do contrato não tem o 

condão de eximir a responsabilidade da empresa transportadora. Nesse 

contexto, evidente que houve vício na prestação do serviço e que a culpa 

não foi da consumidora, uma vez que teve sucessíveis cancelamentos em 

seus voos nas datas de 14.12.2016 a 16.12.2016 e consequentemente 

abalos morais, pois somente conseguiu chegar ao seu destino final após 

02 (dois) dias da contratação inicial, qual seja na data 14.12.2016 e 

chegando ao destino final na data de 16.12.2016. Desse modo, o fato 

vivenciado pela Requerente ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é 

cediço que passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, aborrecimentos e preocupações, devidas aos 

constantes cancelamentos dos voos e ainda por ter percorrido um trecho 

da viagem pela via terrestre para conseguir prosseguir com a sua viagem 

de férias e chegar ao destino final somente na data de 16.12.2016. Nesse 

sentido a jurisprudência: EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE 

AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTE DA VIAGEM 

CONCLUÍDA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE 

APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

PASSAGEIRO CONDUZIDO ATÉ O DESTINO FINAL. RECURSO IMPROVIDO. 

A alegação da impossibilidade de aterrissagem em razão de condições 

meteorológicas sem que haja comprovação deste fato, bem como o fato 

do passageiro ter terminado sua viagem por via terrestre o que ocasionou 

um atraso de aproximadamente 12 horas para a chegada ao seu destino 

pretendido, fatos que configuram falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo 

dano moral suportado pelo consumidor. O artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade 

objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Mantém-se o valor 

da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da 

r a z o a b i l i d a d e  e  p r o p o r c i o n a l i d a d e .  ( T J M T :  N . U 

1001284-77.2018.8.11.0013, Valmir Alaercio Dos Santos, Turma Recursal 

Única, Julgado em 23.04.2019 e publicado em 25.04.2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS 

– AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu 

em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se 

desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não 

demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, (artigo 14, §3º do Código de 

Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça 

deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. 

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo 

de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de 

zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC). (TJ/MT: Apelação Cível 

30183/2017, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira 
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Câmara de Direito Privado, Julgado em 30.05.2017, e publicado no DJE 

07.06.2017). APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – 

APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO - 

RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente 

comprovados pelos autores. O cancelamento sob a alegação de intenso 

tráfego aéreo não comprovado, bem como o atraso por falha técnica de 

aeronave, acarreta em responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por 

conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in 

re ipsa). A indenização por dano moral fixada com observância dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece 

reparo. (TJMT: Apelação 10447/2015, Desembargadora Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 

17.05.2016, e publicado no DJE 24.05.2016). Havendo típica relação de 

consumo, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do 

fornecedor do produto ou serviço é objetiva, onde basta haver a relação 

de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, 

para emergir o dever de reparar os danos decorrentes. Neste contexto, 

destaca-se o dever de indenizar os danos morais, provados no caso 

concreto. Dessa forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante disso, 

desnecessárias outras considerações, JULGO por EXTINGUIR o feito em 

relação ao menor Davi do Nascimento Matos, nos termos do artigo 485, 

inciso VI do NCPC, e, no mérito nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC 

pela PROCEDÊNCIA EM PARTE a pretensão da autora Janaina Flavia do 

Nascimento contida na inicial para a) CONDENAR a empresa Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados da citação. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000118-52.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLISTON SIMONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000118-52.2018.8.11.0096. REQUERENTE: CHARLISTON SIMONI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 25279234, porém tal defesa foi apresentada de forma 

intempestiva, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 25063539. Não 

houve impugnação da contestação intempestiva. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de cobrança de horas extras, ajuizada por Charliston 

Simoni em face do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos 

autos. Aduz que é concursado no Estado de Mato Grosso para exercer o 

cargo de Técnico Administrativo, desde 28.11.2011, com jornada de 

trabalho de 30 (trinta) horas semanais. Sucede que no período de 

01.05.2014 a 30.04.2015, ocupou/desempenhou a função de Secretário 

Escolar, conforme documentos anexos. Frisa-se que quando ocupou o 

referido cargo, era exigido pelo Requerido a carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais, sem qualquer contraprestação das horas 

extraordinárias, apenas recebendo a gratificação pela dedicação 

exclusiva. Alega que diante da arbitrariedade em não receber pelas horas 

extras trabalhadas e prestadas em favor do Requerido, não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou documentos com 

a exordial. Não houve audiência de conciliação, conforme consta no 

despacho, Id. 22110975. Por sua vez, o Requerido apresentou sua 

defesa, Id. 25279234, intempestivamente, conforme consta na certidão de 

decurso de prazo, Id. 25063539, desta feita não se considera a 

contestação apresentada, uma vez que foi protocolizada fora do prazo 

legal. Lado outro, cabe registrar que conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, não correm os efeitos da revelia contra a Fazenda 

Pública, razão a qual impõe-se ao Magistrado a análise do mérito. Neste 

sentido, EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. 

EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. GREVE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO DO 

PRAZO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. (...) 2. É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não 

se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, 

quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e 

direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no REsp 

1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

18.11.2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Sexta Turma, DJe 9.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012. (...) REsp 

1701959/SP – Recurso Especial 2017/0215888-1, Ministro Herman 

Benjamin, julgado em 08.05.2018 e publicado em 23.11.2018). EMENTA: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA 

PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se 

aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia - presunção de 

veracidade dos fatos narrados pelo autor - pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido. (STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1288560/MT 

Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 

2011/0252049-6, Ministro Castro Meira, julgado em 19.06.2012 e publicado 

em 03.08.2012) (artigo 320, II CPC/73, atual artigo 345, inciso II NCP/2015) 

Diante disso, e por não correr os efeitos da revelia contra a Fazenda 

Pública, passo analisar o mérito. Pois muito bem, da análise dos elementos 

probatórios acostados aos autos, observa-se que o autor ocupou o cargo 

de Secretário Escolar (FDE. Secret.Esc/PEB) no período de 01.05.2014 até 

30.04.2015 na Escola E. E. Garcia Edmundo Zeferino, conforme Diário 

Oficial nº. 26289, Id. 14052060. Cumpre salientar, que no Diário Oficial nº. 

26531, Id. 14052060, consta que o autor ocupou o referido cargo de 

Secretário Escolar, também nos períodos de 01.05.2014 até 31.05.2015. 

No mais, consta dos autos que autor recebeu pela dedicação exclusiva a 

gratificação no percentual de R$ 1.209,46 (um mil e duzentos e nove reais 

e quarenta e seis centavos), conforme observa-se dos holerites referente 

aos meses de outubro/2016; novembro/2016; dezembro/2016, Id. 

14052048. Por sua vez, ainda em análise do conjunto probatório 

observa-se que a carga horário ocupada pelo autor no ano letivo de 2012 

a 2016, consta a carga horária de 30 horas semanais (Id. 14052075), 

porém não consta dos autos nenhum registro de ponto em que o autor 
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permaneceu com a carga horária de 40 horas semanais, conforme 

alegado em sua exordial. Contudo, observa-se da Lei Complementar nº. 

50/1998, a qual dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, principalmente em seu § 1º do artigo 39, in verbis: 

“Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de 

diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador 

pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de 

dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade 

remunerada, seja pública ou privada. § 1º O profissional designado para a 

função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual 

estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do 

Anexo X desta lei complementar.” Logo, tem-se que o autor quando foi 

designado para exercer o cargo de Secretário Escolar, em dedicação 

exclusiva, recebeu por esta função um percentual estabelecido sobre o 

seu subsídio, conforme bem observa-se dos holerites juntados pelo 

próprio autor, onde consta o percentual na importância de R$ 1.209,46 (um 

mil e duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos). Desta feita, 

entendo que o autor não faz jus ao recebimento de adicional por horas 

extras trabalhadas, uma vez que de acordo com o § 1º do artigo 39 da Lei 

Complementar nº. 50/1998, já recebeu pelo período trabalho em forma de 

um percentual sobre o seu subsidio. Posto isso, desnecessárias outras 

considerações e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pela 

IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000899-53.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIÃO CÂNDIDO ALVES JÚNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

MANIFESTAÇÃO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-41.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO VINICIUS LESSA GATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO TEK INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP (REU)

M44 FACTORING E FOMENTO MERCANTIL - EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Processo: 1000085-41.2019.8.11.0027. Decisão. Vistos etc. 

Aberta a audiência, foi constatada a ausência de ambas as partes. 

Conforme se verifica dos documentos de ID 21179264 as partes 

peticionaram informando que realizaram acordo extrajudicial colocando fim 

ao objeto da presente lide, requerendo, portanto, a sua homologação, bem 

como a extinção do presente feito. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Nesse sentido, uma vez que as partes livremente 

fizeram um acordo que coloca fim o presente conflito, em nome do 

princípio da segurança jurídica, a alternativa razoável para este Juízo é 

homologar a referida transação, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível. 

Decido. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo juntado em evento de ID 

21179264 em 27/06/2019, para que produza os seus jurídicos efeitos. 1) 

DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, nesse sentido ENCAMINHE-SE os autos para o arquivo provisório até 

o transcurso da suspensão. 2) Após, o transcurso do mencionado prazo, 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte requerente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do presente feito com fulcro no art. 485, II ou 

III, §1º do CPC. 3) Oficie-se o 2° Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Itiquira/MT, para que, proceda com a baixa definitiva do protesto em face 

da parte requente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira/MT, 02 de julho de 2019. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000544-43.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. 

(REQUERENTE)

CLAITON FRIOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR STEFANI (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que o valor pago no ID. 22315444 para cumprimento do Ato, 

está divergente do real valor para o seu devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000532-29.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

P.L. Costa da Silva Fabricação e comércio de peças (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CAMATTE MARKUS OAB - MS14727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos 

ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar pela segunda vez a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas iniciais, sob pena cancelamento da 

distribuição e indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 290 e 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000025-68.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

R L LOCACOES DE CAMINHOES E MAQUINAS LTDA. - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA OAB - MS12819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Processo nº 1000025-68.2019.8.11.0027 SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

impetrado por R L LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA - ME, 

em face de ato alegadamente arbitrário e ilegal em tese perpetrado por 

MARCOS ANTONIO LOURENÇO BRAGA, agente de fiscalização tributária, 

apontado como autoridade coatora, pretendendo a impetrante ver 

declarada a nulidade do TAD 1138706-1, bem como a restituição dos 

produtos apreendidos por força do ato atacado. A parte impetrante 

afirmou que é proprietária do veículo descrito na nota fiscal nº 

193.005.696, datada de 11/01/2019, adquirido junto ao Banco Caterpillar 

S/A, destacando que o banco vendedor possui sede em São Luis/MA e 
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São Paulo/SP, ao passo que a sede da impetrante localiza-se em Juazeiro 

do Norte/CE, afirmando, ainda, que a tradição do bem foi realizada em 

Cuiabá/MT, onde foi retirada a máquina que encontrava-se acondicionada 

no endereço constante da declaração anexada no evento 17495498. 

Delineou que, após receber a máquina mencionada, iniciou o transporte do 

produto até sua sede, localizada em Juazeiro do Norte/CE, ocasião em 

que, ao necessitar passar pelo posto fiscal localizado nesta urbe, a 

autoridade impetrada apreendeu o bem, alegando que este encontrava-se 

acompanhado por documentação fiscal inidônea, pelo que lavrou auto de 

infração em desfavor da parte impetrante e efetuou a apreensão. Diante 

destes fatos, sustenta a impetrante a ocorrência de ilegalidade e 

arbitrariedade na conduta da autoridade impetrada, afirmando que deveria, 

em verdade, ter efetuado a restituição do bem após a conclusão do 

trabalho fiscalizatório e da lavratura do auto de infração, porém, manteve 

retida a máquina com finalidade de compelir a impetrante ao recolhimento 

de tributo, qual seja, a sanção administrativa aplicada. Destarte, requereu 

a concessão de liminar que determine a restituição do bem em seu favor, 

uma vez que injustificada a apreensão e, no mérito, reconheça por nulo o 

termo de apreensão atacado, confirmando-se a medida liminar. Concedida 

a liminar pretendida (evento 1756842) procedeu-se à notificação da 

autoridade coatora, a qual, inobstante devidamente cientificada conforme 

certificou a Sra. Oficiala de Justiça à fl. 02 do evento 17616958, 

quedou-se inerte, sobrevindo, entretanto, manifestação da 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, na condição de 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme 

lhe faculta o art. 7º, inc. II da Lei 12.016/09. Ao manifestar-se, a PGE 

sustentou a ausência de direito líquido e certo a assistir a parte impetrante, 

sustentando que houve infração fiscal praticada pela impetrante, a qual 

consiste em transportar mercadoria nesta unidade federativa portando 

documento diverso daquele exigível para a operação, motivo pelo qual, a 

apreensão do produto seria legal, pois é medida necessária para fazer 

cessar a violação, afirmando, ainda, que a atuação do fiscal tributário é 

vinculada, de forma que constatada a irregularidade deve, imediatamente, 

aplicar a multa respectiva e efetuar a apreensão dos produtos. Alegou, 

também, que a apreensão está em consonância à legalidade, pois se trata 

do exercício do poder de polícia estatal, decorrente do descumprimento de 

obrigação acessória pelo contribuinte, que não portava nota fiscal idônea, 

sustentando, também, que exigir-se o recolhimento do tributo relativo à 

infração constatada para liberação do produto não viola a Súmula 323 do 

STF, pois sua finalidade seria coibir sanções políticas por parte do poder 

público, e não proibir toda e qualquer forma de apreensão, requerendo, 

desta forma, a improcedência do mandamus e a cassação da liminar. Na 

sequência, colheu-se parecer do Ministério Público Estadual, que 

manifestou-se afirmando a ausência de interesse público primário que 

justificaria sua atuação no feito (evento 17987507. Na sequência, 

manifestou-se a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(evento 18236631) informando a interposição de agravo de instrumento 

em face da decisão liminar concedida, vindo-me, por fim, os autos 

conclusos para sentença. É o que merece registro. Isto posto, fundamento 

e decido. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por R L LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 

LTDA - ME, em face de ato alegadamente arbitrário e ilegal em tese 

perpetrado por MARCOS ANTONIO LOURENÇO BRAGA, agente de 

fiscalização tributária, apontado como autoridade coatora, pretendendo a 

impetrante ver declarada a nulidade do TAD 1138706-1, bem como a 

restituição dos produtos apreendidos por força do ato atacado. Como 

cediço, o mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal de 1988, e visa a proteção de direito líquido e 

certo de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que esteja ameaçado, 

lesado, ou na iminência de sê-lo por autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, lato sensu. 

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No 

mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Examinando detidamente o feito, constatam-se satisfeitas as hipóteses de 

cabimento do remédio constitucional pretendido, uma vez que tem-se, ao 

menos em tese, um alegado direito líquido e certo teoricamente violado e, 

um ato violador emanado de autoridade pública ou agente particular no 

exercício de função pública e que, deve, obrigatoriamente, ser analisado 

pelo inafastável controle jurisdicional, visando corrigir a alegada 

ilegalidade. No caso analisado, a parte impetrante vergasta-se contra o ato 

atacado por afirmar que a apreensão de seu maquinário ocorreu em 

dissonância às hipóteses legais de cabimento, pois estava acompanhado 

da documentação fiscal idônea e necessária para acobertar a operação 

de transporte desta unidade federativa até a cidade de Juazeiro do 

Norte/CE, alegando, desta forma, que a apreensão do produto deu-se 

unicamente com a finalidade de compelir-lhe ao pagamento da multa 

arbitrada pela autoridade coatora. Por seu turno, a PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, ao manifestar-se sobre a questão, diante do silêncio 

da autoridade coatora, afirmou que houve irregularidade fiscal no caso 

analisado, pois as máquinas não estavam acobertadas pela 

documentação fiscal correta, como apontado pela autoridade coatora e 

também afirmou a inocorrência de qualquer violação à Súmula 323 do STF, 

pois não pretendia-se sancionar politicamente a parte impetrante, não 

havendo violação por exigir-lhe o pagamento do tributo decorrente daquela 

apreensão, sustentando, por fim, que diante da constatação de 

documentação fiscal inidônea a apreensão do produto era medida 

impositiva, diante da vinculação dos atos do agente fiscalizador. Antes de 

maiores considerações sobre a licitude da conduta mantida pela 

Autoridade Coatora, é medida necessária estabelecer-se que os fatos 

sobre os quais versa este mandamus devem ser tratados de forma 

dividida entre a apreensão em si do produto, e a manutenção da 

apreensão. Ao contrário do apontado pela PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO, a jurisprudência atualizada do TJMT indica alteração no 

entendimento, passando a vigorar a tese de que a apreensão em si dos 

produtos que estejam desacompanhados de documentação fiscal idônea é 

lícita, porém, torna-se ilícita quando visa compelir o contribuinte ao 

pagamento de tributos, não fazendo os julgados, distinção acerca de qual 

o tributo que se pretende compelir o contribuinte ao pagamento, podendo, 

inclusive, tratar-se do tributo cujo débito originou a apreensão, ou ainda 

tratar-se da multa arbitrada por ocasião da apreensão. Vejamos: (...) A 

apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a 

sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, 

mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na 

ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não 

apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. 

Não se aplica a SÚMULA 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão 

das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de 

tributo. (N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no 

DJE 24/07/2019) (grifei) Percebe-se, pela simples leitura do julgado, que o 

entendimento firmado é no sentido de que não há distinção entre a 

natureza do tributo cobrado, sejam tributos anteriores, sejam tributos 

atuais, vinculados ou não à carga apreendida, encontrando-se, portanto, 

superado o entendimento anteriormente firmado segundo o qual os tributos 

que ensejam a aplicação da Súmula 323 do STF seriam apenas aqueles 

anteriores à apreensão dos produtos, ou aqueles outros que não 

guardassem qualquer relação com a carga apreendida; conforme o 

entendimento atual, a apreensão não se justifica para qualquer outra 

finalidade, salvo para fazer cessar a irregularidade fiscal apontada, ou 

como prova material no caso do crime fiscal de contrabando. Neste 

mesmo sentido vejamos: (...) A apreensão de mercadorias pelo Fisco 

Estadual, ainda que constatada eventual infração, não pode ser admitida 

como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir o 

direito líquido e certo do contribuinte, especialmente o de exercer com 

regularidade sua atividade empresarial. De acordo com as SÚMULAS 323 

e 547 do STF não é lícito ao Fisco Estadual promover a apreensão ou 

retenção das mercadorias além do tempo necessário para constatação da 

regularidade ou irregularidade fiscal, cabendo á liberação das mercadorias 

apreendidas. (...) (N.U 0000216-69.2016.8.11.0049, GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (grifei) Mostra-se, neste 

momento, a importância da distinção feita no princípio deste decisum, entre 

a apreensão e a manutenção da apreensão, pois os entendimentos do 

Tribunal de Justiça ainda norteiam, conforme o julgado acima, que a 

manutenção da apreensão deve ser dar unicamente pelo período 
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necessário para que a Autoridade Fazendária possa lavrar seus atos de 

ofício; certifique a existência da infração tributária, arbitre a multa 

respectiva e documente a carga, sendo sua obrigação, sequencialmente, 

promover a restituição do produto ao legítimo proprietário/transportador. 

Por corolário, vejamos outro julgado similar: (...) 1- Mostra-se abusiva e 

ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a apreensão de 

mercadorias, ainda que desacompanhada das respectivas notas fiscais, 

como forma de coerção ao pagamento de tributo (ICMS), cuja retenção só 

é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em 

caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa 

hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. 2 – 

Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar 

o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo 

Judiciário, mormente pela vedação contida na SÚMULA 323/STF. (...) (N.U 

0011216-27.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, 

Publicado no DJE 29/05/2018) (grifei) Adentrando propriamente, 

doravante, ao meritum causae, é necessário destacar que o Termo de 

Apreensão deve ser reputado nulo em sua integralidade, pois que o ato 

administrativo se deu em dissonância das hipóteses cabíveis, conclusão 

que se firma pela análise das notas fiscais carreadas aos autos. De início, 

é necessário destacar que, a nota fiscal indicava em seu conteúdo que o 

produto fora adquirido por uma empresa sediada em Juazeiro do Norte/CE, 

vendido por uma empresa localizada em São Luis/MA, porém, o mero fato 

do produto transitar por este Estado portando apenas seu documento de 

venda, não é motivo suficiente para configurar-se infração tributária. 

Ademais, conforme consta do evento 17495498, em documentação que, 

diga-se, não foi impugnada pela PGE, a qual, aliás, nada mencionou a 

respeito, restando, portanto, convalidada sob o crivo do contraditório a 

informação nele contida, o produto, de fato, foi adquirido de empresa 

sediada em São Luis/MA, porém encontrava-se acondicionado na cidade 

de Cuiabá/MT, onde foi realizada a tradição da coisa. Inobstante, não há, 

na legislação, qualquer disposição que determine ao contribuinte que, ao 

transportar seu produto somente possa utilizar-se de caminho A ou 

caminho B, exatamente a situação em que se deu a atuação da autoridade 

coatora. Em verdade, o que se nota do Termo de Apreensão e Depósito é 

que a autoridade coatora sequer dera-se ao trabalho de fundamentar sua 

decisão na letra da lei, limitando-se tão somente a declarar que “por 

transitar com carga em Mato Grosso com nota fiscal emitida por empresa 

de São Luis/MA e tendo como destino empresa sediada em Juazeiro do 

Norte/CE e não sendo portanto o documento exigido para acobertar tal 

operação se considera então a nota fiscal nº 193005696 como inidônea 

para todos os efeitos fiscais e sujeito a penalidade conforme o art. 45 inc. 

III alínea a da Lei nº7.098/98”, sem sequer mencionar de maneira clara 

quais foram os dispositivos infringidos pela impetrante para justificar a 

apreensão das mercadorias. Inobstante a ilegalidade apontada na própria 

apreensão, tem-se que o maquinário da parte impetrante foi apreendido 

pela autoridade coatora, que alegou ausência de documentação fiscal 

idônea, e permaneceu apreendido, sendo certo que somente lhe fora 

restituído em razão da decisão liminar concedida por este Juízo, pois, do 

contrário, haveria permanecido apreendida até que a autuada efetuasse o 

recolhimento do tributo, no caso, da multa arbitrada pelo agente 

fiscalizador. Logo, amoldando-se o entendimento do TJMT ao caso 

analisado, tem-se que a manutenção da apreensão realizada pela 

autoridade coatora tornou-se ilegal, porquanto superou o lapso temporal 

necessário para que exarasse os atos administrativos de seu ofício. 

Note-se que entre a apreensão dos produtos e a liberação, transcorreu 

prazo mais do que suficiente para que a autoridade impetrada levasse a 

cabo os atos de seu ofício necessários para documentar a suposta 

constatação, tornando-se, portanto, injustificada a manutenção da 

apreensão do maquinário. E à vista de todas as razões expostas, 

somadas às documentações carreadas ao feito de forma pré-constituída, 

resta demonstrada a ilegalidade na lavratura do TAD atacado, assim como 

mostra-se irregular não apenas a manutenção da apreensão dos produtos 

da impetrante, como também o próprio ato de apreender os produtos 

naquela oportunidade, uma vez que estavam acompanhados de nota fiscal 

que indicava perfeitamente sua origem e procedência, bem como seu 

destino, não havendo qualquer vedação legal ao caminho que seria 

utilizado para chegar ao destino. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para 

CONCEDER a segurança pretendida e reputar NULO o Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1138706-1, bem como seus efeitos, uma vez 

que a atuação da autoridade administrativa não trouxe sequer qual a 

fundamentação legal da apreensão e, ainda, manteve o produto retido em 

tempo superior ao necessário para lavrar os atos que documentariam a 

ocorrência. Por fim, RATIFICO a medida liminar anteriormente concedida, 

motivo pelo qual DETERMINO a expedição de comunicação ao Tribunal de 

Justiça, diante do agravo de instrumento interposto pela Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso. Sentença sujeita a duplo grau de 

jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Cumpra a Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 12.016/2009, 

cientificando-se, ainda, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Sem custas judiciais, nos 

termos do art. 10, inc. XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem 

honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09. Por fim, 

não menos importante, RETIFIQUE-SE o polo passivo da demanda, fazendo 

constar a correta identificação da autoridade coatora. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Itiquira/MT, 21 de agosto de 2019. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-18.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000190.18.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME Polo Passivo: JOSE SOUZA DE 

OLIVEIRA e EDINA ALVES DE SOUZA Vistos, Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por GOITIQUIRA MÓVEIS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME em face de JOSE SOUZA 

DE OLIVEIRA e EDINA ALVES DE SOUZA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Requereu a parte Promovente a condenação da parte 

Promovida ao pagamento da quantia de R$ 883,04 (oitocentos e oitenta e 

três reais e quatro centavos). Juntou aos autos Contrato de Venda e 

Crédito com Reserva de Domínio e planilha de cálculo. Ato posterior, a 

Promovente juntou aos autos petição informando acordo entabulado entre 

as partes, requerendo a extinção do feito (ID 24527299). Pois bem, 

verifica-se que as partes transigiram com o objetivo de por fim ao 

presente feito. Dessa forma, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em 

conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 24 de março de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes.Arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-98.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BALBINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000077-98.2018.8.11.0027 Polo Ativo: DAIANE BALBINO DE SOUZA Polo 

Passivo: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e tutela antecipada, 

ajuizada por DAIANE BALBINO DE SOUZA em face de VIVO S.A, todos 

qualificados nos autos. Aduz a parte Promovente que teve seu nome 

lançado indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito por dívida que 

desconhece. O pedido de tutela antecipada foi indeferido. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação na data de 18/18/2018, às 08h00m, a 

mesma restou prejudicada em razão da ausência da parte Promovente (ID 

16025798). A parte Promovente foi devidamente intimada para o ato, por 

meio de seu advogado constituído nos autos, cuja intimação foi publicada 

no Diário da Justiça Eletrônico. Pois bem, como preconiza o artigo 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o (a) Demandante deixa de comparecer a qualquer das 

audiências nele designadas. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; No caso vertente, observa-se que 

a parte Promovente foi regularmente intimada da realização da audiência, 

não justificando sua ausência, bem como não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, 

§ 1°do CPC. Ainda, após o ato, a parte Promovente permaneceu inerte 

quanto a sua ausência, em nada se manifestou, ou requereu. Em 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SERASA – AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). DISPOSITIVO Posto 

isto, com fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte Promovente 

ao pagamento das custas processuais, que arbitro em 5% (cinco por 

cento) sob o valor da causa, de acordo com o artigo 51, § 2º da Lei n.° 

9.099/1995 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 24 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes.Arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-72.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES MARIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000027-72.2018.8.11.0027 Polo Ativo: CLEUDES MARIO ALVES DA 

SILVA Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum, conforme artigo 6° da Lei 9.099/95. Nesse sentido: “O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). 

Considerando que os elementos probatórios constantes dos autos são 

suficientes, para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização 

por danos morais, proposta por CLEUDES MARIO ALVES DA SILVA em 

desfavor de VIVO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

parte Promovente narra que ao tentar efetuar compra no comércio, tomou 

ciência da inclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

por um débito ilegítimo, oriundo de contrato que desconhece. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, em razão de 

ausência de acordo entre as partes. Contestação foi apresentada 

tempestivamente (ID 19192379). A parte Promovente não apresentou 

impugnação (ID 20521270). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar, passo a análise das preliminares arguidas em contestação. 

PRELIMINARES 1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. Rejeito a preliminar argüida em contestação, eis que a presente 

lide encontra-se sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa 

do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório a seu favor, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2 – INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR. 

Rejeito a preliminar, tendo em vista que, a fatura de energia juntado à 

exordial, está em nome de Lidiane Alves da Silva, da qual consta anexo 

também comprovante de pagamento da fatura realizado pelo Promovente 

através de sua conta corrente. Analisadas as preliminares, passo ao 

exame do mérito da demanda, e verifico que a pretensão da parte 

Promovente merece parcial acolhimento. Eis os motivos. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: O fornecedor de 
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serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Conquanto a Promovida tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da parte Promovente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que menciona, não 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Cabe a 

Promovida alegar fato impeditivo da parte Promovente e provar o alegado, 

sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Além disso, segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete 

ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a empresa 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. Frisa-se, a comprovação da 

relação jurídica faz-se com a apresentação de contrato devidamente 

assinado, ou até verbal, com áudio de gravação pelo canal de 

atendimento. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte Promovente. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Deste modo, a parte promovida 

não desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Os fundamentos genéricos da 

defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da parte Promovida 

quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato 

questionado são inexigíveis. Ausentes os elementos que comprovem a 

relação contratual, resta configurada a indevida inscrição junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de sua 

inexistência. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de condenação da 

Promovida em danos morais, a parte Promovente não teve a mesma sorte, 

posto que, em análise do extrato juntado nos autos, verifica-se que a 

mesma já possuía outro registro desabonatório em seu nome, quando da 

tentativa de compra no comércio, e à época da propositura da ação. 

Quanto à outra restrição, a Promovente nada trouxe ao processo, 

comprovando que a mesma está sendo discutida judicialmente. Quando a 

Promovida lançou o nome da Promovente no rol de inadimplentes, a mesma 

já se encontrava negativada, e, conforme Súmula 385 do STJ, não cabe 

indenização por dano moral, vejamos: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Não 

é possível reconhecer que o consumidor tenha experimentado qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante com a inscrição indevida, porque a 

situação não lhe seria incomum. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ORIGEM DO 

DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (Súmula 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. 

PROVIDO. A parte Recorrida alega que o autor possui relação jurídica e 

junta termo de Confissão de dívida e parcelamento de débitos realizado em 

2015. No entanto o valor dos débitos parcelados nada tem em comum com 

a negativação, pois o valor e data de vencimento são diversos. Em razão 

do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não 

podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada. No 

entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de 

restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ/MT – Turma Recursal única. 

Recurso Inominado nº.: 0016897-27.2017.811.0002. JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES. Data do Julgamento: 

08/06/2018). Assim, considero não haver abalo moral no caso em apreço, 

não fazendo jus à indenização pleiteada, decorrente de abalo de crédito, 

uma vez que, a parte Promovente ficou impossibilitada de realizar 

transações, seja bancária ou comercial, não só pela inscrição lançada 

pela Promovida, visto que, seu crédito já está abalado pela sua recorrente 

inadimplência. Ademais, a parte Promovente sequer realizou pedido em 

sede de liminar para exclusão de seu nome junto aos Cadastros de 

Inadimplentes, demonstrando que a contestada restrição não lhe causa 

nenhum prejuízo. Neste sentido: DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO 

DISSABOR - DEVEDOR CONTUMAZ. 1- Em se tratando de devedor 

contumaz, é indiscutível que o mesmo não está incólume perante o meio 

social, razão pela qual não há lesão à sua imagem ou à boa-fama. 2- Não 

merece juízo de reforma sentença que se baseou nas provas constantes 

dos autos; 3. Assim, chega-se à conclusão de que, com os elementos de 

que dispõe os autos, o Meritíssimo Juiz sentenciante não poderia prolatar 

outra decisão que não esta, objeto do presente recurso; 4. A sentença, 

pois, está escorreita, não estando a merecer reforma; ao contrário, tendo 

sido precisa, merece ser confirmada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. (RI 450/2010, DR. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO, 4ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 

29/09/2010). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 290 CC. INEFICÁCIA 

PERANTE O DEVEDOR. DANO MORAL INDEVIDO. VÁRIAS RESTRIÇÕES. 

DEVEDOR CONTUMAZ. Incontroversa a cessão de direitos firmada entre a 

Loja Ponto Frio e a ré. Decorre de expressa determinação legal a prévia 

notificação da devedora acerca da cessão de crédito, sob pena de sua 

ineficácia, consoante o artigo 290 do CC. No entanto, não tendo a autora 

sido notificada acerca da cessão, inexigível se torna o débito até o 

ajuizamento da ação e incabível a negativação da devedora em órgão de 

proteção ao crédito. Indevida a concessão de indenização em virtude da 

existência de outras restrições, as quais desnaturam o alegado dano, 

ainda que a requerida tenha agido ilicitamente inserindo o nome da autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Reconhecimento de indenização 

no caso concreto banalizaria o instituto do dano moral, porquanto a 

inscrição indevida da autora não ocasionou ofensa aos direitos de 

personalidade, consolidando apenas uma situação já existente, que 

sequer foi objeto de impugnação pela devedora. Apelação desprovida. 

(Apelação Cível Nº 70027905587, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 06/05/2009). 

Dessa forma, não há dano moral presumido pela inscrição indevida 

realizada pela Promovida, pois o abalo de crédito, que embasa esta 

presunção já existia em decorrência de outros cadastros. Portanto, 

havendo dois ou mais apontamentos negativos em nome da parte 

Promovente, o dano moral não se presume, cabendo ao consumidor 

comprovar o efetivo prejuízo suportado em decorrência da inscrição 

indevida, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do 

CPC. Consigno ainda que, a obrigação de notificar o devedor da inscrição, 

é do Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, conforme 

Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considero não haver 

abalo moral no caso em apreço, não fazendo a Promovente jus à 

indenização por dano moral, decorrente de restrição junto ao Órgão de 

Proteção ao Crédito. Pelo exposto, julgo improcedente o pedido de 

condenação do Promovente em litigância de má-fé. DISPOSITIVO POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com arrimo no que dispõe o inciso I do 

artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do 

mérito, para: a) REJEITAR as preliminares arguidas em contestação; b) 

DECLARAR a inexistência do débito apontado na exordial no valor de R$ 

194,07 (cento e noventa e quatro reais e sete centavos); c) DETERMINAR 

a Promovida que realize o cancelamento definitivo da inscrição do nome da 

parte Promovente das entidades de restrição ao crédito sobre o débito 

discutido nos autos, sob pena de incorrer em multa a ser fixada; d) 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação da Promovida em danos 

morais; e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação da parte 

Promovente em litigância de má-fé. f) Transitado em julgado sem 

interposição de Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 
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forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). g) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do presente feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 25 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-47.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BERTOLDO HOFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000158-47.2018.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Polo Passivo: THIAGO BERTOLDO HOFF 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de Cobrança proposta por GOITIQUIRA MOVEIS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, em face de THIAGO 

BERTOLDO HOFF, todos qualificados nos autos. A Promovente requer a 

condenação do Promovido no valor de R$ 2.128,05 (dois mil e cento e 

vinte e oito reais e cinco centavos), referente a compras em seu 

estabelecimento não adimplidas. Sustenta a Promovente que o Promovido 

comprou materiais no total de R$ 2.491,38(dois mil e quatrocentos e 

noventa e um reais e trinta e oito centavos), e que não honrou com o 

pagamento integra, ficando inadimplente de um saldo remanescente no 

valor de R$ 1.902,97 (um mil, novecentos e dois reais e noventa e sete 

centavos). Em audiência de tentativa de conciliação realizada na data de 

22 de novembro de 2018 às 08h20m, a mesma restou prejudicada em 

razão da ausência do Promovido, que não foi localizado no endereço 

declinado na exordial (ID 16321557), sendo a Promovente intimada para 

apresentar endereço atualizado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito (16606433). Conforme Certidão 

constante ao ID 21014526, a parte Promovente não informou nos autos o 

novo endereço da parte Promovida. Pois bem, a parte Promovente nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito. 

Com efeito, é de se ressaltar que a parte Autora abandonou a causa por 

mais de trinta dias, não promovendo os atos e diligências que lhe 

competiam, gerando assim a causa para extinção da ação. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o art. 485, III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de 

Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 25 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes.Arquivem de imediato os autos. Itiquira/MT, data registrada no 

sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-79.2018.8.11.0027
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GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CONCEICAO DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000130-79.2018.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Polo Passivo: ANTONIO CONCEIÇÃO DE 

MENEZES Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Cobrança proposta por GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, em face de 

ANTONIO CONCEIÇÃO DE MENEZES, todos qualificados nos autos. A 

Promovente requer a condenação do Promovido no valor de R$ 1.272,39 

(um mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), 

referente a compras em seu estabelecimento não adimplidas. Sustenta a 

Promovente que o Promovido comprou materiais no total de R$ 1.409,24 

(um mil e quatrocentos e nove reais e vinte e quatro centavos) e que não 

honrou com o pagamento integral, ficando inadimplente de um saldo 

remanescente no valor de R$ 1.127,44 (um mil, cento e vinte e sete reais e 

quarenta e quatro centavos). Conforme Mandado de Citação constante ao 

ID 16078371, a parte Promovida não foi encontrada no endereço declinado 

na exordial. A Promovente foi intimada para informar nos autos o endereço 

atualizado do Promovido, deixando de assim fazer, conforme Certidão 

constante ao ID 21233222). Pois bem, conforme se verifica, a parte 

Promovente nada manifestou, demonstrando desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Com efeito, é de se ressaltar que a parte Autora 

abandonou a causa por mais de trinta dias, não promovendo os atos e 

diligências que lhe competiam, gerando assim a causa para extinção da 

ação. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento 

de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III, do CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 25 de março de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se 

as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-46.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID CABRAL DAMASCENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000171-46.2018.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Polo Passivo: DAVID CABRAL 

DAMASCENA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, em 

face de DAVID CABRAL DAMASCENA, todos qualificados nos autos. A 

Promovente requer a condenação do Promovido no valor de R$ 269,11 

(duzentos e sessenta e nove reais e onze centavos), referente a 

compras em seu estabelecimento não adimplidas. Sustenta a Promovente 

que o Promovido comprou materiais no total de R$ 353,59 (trezentos e 

cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos) e que não honrou 

com o pagamento integral, ficando inadimplente de um saldo remanescente 

no valor de R$ 233,59 (duzentos e trinta e três reais e cinquenta e nove 

centavos). Em audiência de tentativa de conciliação realizada na data de 
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11 de setembro de 2018 às 08h00m, a mesma restou prejudicada em 

razão da ausência do Promovido, que não foi localizado no endereço 

declinado na exordial (ID 15251849), sendo comunicado ao Oficial de 

Justiça que o mesmo havia mudado. Dessa forma, a Promovente foi 

intimada para apresentar endereço atualizado no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito (15264712). A Promovente 

peticionou nos autos, informando o endereço do Promovido, porém, 

conforme Certidão constante ao ID 21036288, a Autora informou o mesmo 

endereço já declinado na inicial. Pois bem, a parte Promovente após o fato, 

nada manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do 

feito. Com efeito, é de se ressaltar que a parte Autora abandonou a causa 

por mais de trinta dias, não promovendo os atos e diligências que lhe 

competiam, gerando assim a causa para extinção da ação. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o art. 485, III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de 

Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 25 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-70.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FAQUIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000053-70.2018.8.11.0027 Polo Ativo: 

VANESSA FAQUIN Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Danos Morais e pedido de tutela de urgência, interposta por 

Vanessa Faquin em face de Banco Losango S/A – Banco Multiplo, 

devidamente qualificados nos autos. Relata a Promovente que nunca 

manteve qualquer vínculo com a empresa Promovida, e que certo dia, ao 

tentar fazer compras à prazo no comércio local, foi surpreendida com a 

notícia de que a Ré teria negativado seu nome O pedido de tutela 

antecipada foi deferido (ID 13097832). Realizada audiência de tentativa de 

conciliação, esta restou inexitosa, em razão de ausência de acordo entre 

as partes (ID 20699192). Contestação e impugnação foram apresentadas 

tempestivamente (ID 20936703 e ID 21017047). É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar, passo a análise das preliminares arguidas em sede de 

contestação. PRELIMINARES FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a 

preliminar, tendo em vista que a ausência de reclamações no âmbito 

administrativo, não obsta o direito da parte em procurar resolver a lide 

perante o Judiciário. Analisada a preliminar, passo ao exame do mérito da 

demanda e verifico que a pretensão da parte Promovente merece parcial 

acolhimento. Eis os motivos. Temos por regra, que a responsabilidade 

pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece 

diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de 

relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o defeito do 

serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como ocorre no presente caso. 

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra 

ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, 

busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso, a Promovida, nada provou em relação aos 

fatos alegados, sustentando sua defesa na regularidade da contratação e 

na inclusão do nome do Promovente nos órgãos de proteção ao crédito 

por falta de pagamento, pugnando pela improcedência da ação. A 

comprovação da relação jurídica faz-se com a apresentação de contrato 

devidamente assinado. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu 

do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para 

afastar a responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos 

comprovados pela parte Promovente. Ausentes os elementos que 

comprovem a relação contratual, resta configurada a indevida inscrição 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de 

sua inexistência. Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos 

documentos trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto 

de se impor condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a 

conduta da parte Promovida em negativar o nome da parte Promovente por 

dívida não contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o 

cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não 

sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, deixa evidente a 

desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, vendas e cobranças 

dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo informações acerca 

destes quando da celebração de contratos, no intuito de se evitar fraudes. 

Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de 

base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir 

certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). 
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Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Diante das situações expostas, concluo que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da Promovida ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo 

Promovente, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto ao pedido de improcedência do dano moral com base na Súmula 

385 do STJ, vejo que a mesma é incabível ao caso, tendo em vista que, 

quanto a outra negativação, a Promovente comprovou nos autos que é 

indevida, tendo proposta ação também contra a outra empresa, processo 

de nº. 1000054-55.2018.8.11.0027, realizado acordo na audiência de 

tentativa de conciliação. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço 

com resolução do mérito, para: a) REJEITAR a preliminar arguida em 

contestação; b) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, 

no valor total de R$ 188,74 (cento e oitenta e oito reais e setenta e quatro 

centavos); c) DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da parte 

Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito; d) CONFIRMAR a liminar 

deferida junto ao ID 13097832; e) CONDENAR a parte Promovida a pagar à 

parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 

do STJ. f) Transitada a sentença em julgado, sem interposição de 

Recurso, e havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, 

INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). g) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação da Executada, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do presente feito. h) Preclusas as vias recursais, 

transitado em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 25 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-63.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA RIBEIRO SOARES (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000284-63.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: LARISSA 

RIBEIRO SOARES e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por GOIAS 

COMERCIAL DE VETERINÁRIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face 

de LARISSA RIBEIRO SOARES e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 

OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a 

condenação do Promovido no valor de R$ 1.152,19 (um mil, cento e 

cinquenta e dois reais e dezenove centavos), referente a compras 

realizadas em seu estabelecimento que não foram adimplidas. Sustenta a 

Promovente que tentou de todas as formas solucionar a questão 

amigavelmente, o que suas tentativas restaram infrutíferas. Juntou aos 

autos Contrato de Venda a Crédito com Reserva de Domínio e planilha de 

cálculo. Pois bem, constata-se nos autos que a parte Promovida não foi 

citada em decorrência de não ter sido localizada no endereço declinado na 

exordial, (ID 25451034). Em audiência de tentativa de conciliação realizada 

na data de 13/11/2019 às 16h45m, a Promovente foi devidamente intimada 

para no prazo de 05 (cinco) requerer o que entender cabível (ID 

26133655). Conforme consta nos autos, a parte Promovente não 
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manifestou quanto ao novo endereço da parte Promovida. Pois bem, a 

parte Promovente mesmo intimada, nada manifestou, demonstrando 

desinteresse pelo prosseguimento do feito e deixou transcorrer in albis o 

prazo, deixando de informar nos autos o endereço do Promovido. 

Consigno que a indicação do endereço da parte Ré é atribuição da parte 

Autora. Ademais, o nome, qualificação e endereço de parte é requisito 

essencial da inicial, nos termos do artigo 14, §1º, inciso I da Lei 9.099/95. 

Com efeito, é de se ressaltar que a parte Exequente não promoveu os 

atos que lhe incumbia, abandonando a causa, gerando assim a extinção 

da ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV 

do CPC c/c artigo 14, §1º, inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 25 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. 

Intimem-se as partes.Arquivem-se de imediato os autos. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000262-42.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FLAUSINO VILELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000262-42.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: EDUARDO FLAUSINO VILELA Vistos. Sentença->Com Resolução do 

Mérito->Homologação de Transação RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

EDUARDO FLAUSINO VILELA, Prefeito do município de Figueirópolis 

D’Oeste/MT, partes qualificadas nos autos. No caso concreto, o Ministério 

Público sustenta que o requerido realizou promoção pessoal, através de 

publicidade custeada pelos cofres públicos, louvando-se de suas ações, 

em descompasso com os princípios da administração pública. Anota que a 

conduta teria sido dolosa, em patente desvio de finalidade. Determinada a 

notificação (id. 20522020), foi apresentada manifestação escrita, na qual 

o requerido refutou os argumentos do autor e rogou pelo não recebimento 

da inicial (id. 20927956). Recebida a inicial, determinou-se a citação do 

requerido (id. 22841980). Em seguida, tanto o Ministério Público (id. 

27887027) quanto o requerido (id. 28896196) informaram o acordo entres 

as partes, por meio de TAC, pugnando pela homologação e suspensão do 

processo até o efetivo cumprimento. É o breve relato dos fatos. Decido. 

DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO Considerando a nova sistemática do 

Código de Processo Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, vislumbra-se que a composição das partes 

é algo salutar. Ocorre que, tratando-se de Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade Administrativa, deve o magistrado analisar de forma detida as 

nuances do caso concreto, a fim de não homologar pactos que possam 

deixar de resguardar o interesse público e, por via de consequência, se 

afastar das premissas preconizadas na Lei n° 8.429/92, as quais têm 

matriz constitucional, no art. 37, §4°, da CF. No ponto, oportuno esclarecer 

a possibilidade de formalização do Acordo de Não Persecução Cível, à luz 

do art. 17, §1°, da LIA: Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, 

será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, 

dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. § 1º As ações de 

que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução 

cível, nos termos desta Lei. Negritei Nesse viés, vislumbro que para a 

análise do acordo firmado entre as partes é essencial aferir a natureza do 

suposto ato de improbidade em cotejo com as sanções previstas no art. 

12 da LIA. No caso concreto, o Parquet ingressou com a inicial, narrando a 

violação dos princípios de legalidade, moralidade e impessoalidade, diante 

da suposta publicidade irregular praticado pelo requerido, que, por sua 

vez, ao receber a notificação recomendatória, retirou-a das mídias de 

plano. O acordo de não persecução cível entabulado prevê: a) o 

pagamento de multa civil, no valor de R$ 8.063,58, em dez parcelas 

mensais iguais e sucessivas de R$ 806,35, em prol do CONSEG de 

Figueirópolis D`Oeste, com a primeira parcela em 05/02/2020; b) não 

reproduzir os atos combatidos; Com base no objeto da demanda, entendo 

suficientes as medidas convencionadas para solução da lide, bem como 

não vislumbro quaisquer vícios sociais ou de vontade, por isso, cabível a 

homologação do acordo. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO As 

partes desejam a suspensão do processo até o efetivo cumprimento do 

acordo, no entanto, o pacto firmado supera o prazo de 06 (seis) meses, 

assim, tratando-se de processo de conhecimento, inviável a suspensão 

do feito por convecção das partes pelo período vindicado, à luz do art. 

313, II e §4°, do CPC. Conforme jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO PARA PAGAMENTO 

PARCELADO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, ATÉ 

FINAL LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO 

E JULGA EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO 

CORRETA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) 

MESES DE SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 313, INCISO II E § 4º, DO CPC/2015. A composição amigável, na 

fase de conhecimento, põe termo ao litígio, alcançando a finalidade do 

processo. Por isso, reza a norma contida no § 4º que o prazo de 

suspensão nunca poderá exceder 6 (seis) meses na hipótese do inciso II 

do mesmo artigo 313 do Código de Processo Civil de 2015. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 03000011420188240073 Timbó 0300001-14.2018.8.24.0073, 

Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 24/09/2019, 

Quarta Câmara de Direito Comercial) Negritei Desta feita, com a 

homologação do acordo se faz necessária a extinção do feito, sem 

prejuízo do desarquivamento, caso haja a informação de descumprimento. 

DISPOSITIVO Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL 

entabulado entre as partes (id. 28896197), declarando EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito. Sem custas remanescentes nem 

honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, §3°, do Código de 

Processo Civil e da natureza da demanda. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Jauru-MT, 

25 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000590-69.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINO CUPERTINO TEIXEIRA (REU)

APARECIDA DE FATIMA SCATOLIN TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000590-69.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

REU: LINO CUPERTINO TEIXEIRA, APARECIDA DE FATIMA SCATOLIN 

TEIXEIRA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE 
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ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE – SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE em face de LINO CUPERTINO TEIXEIRA e 

APARECIDA DE FATIMA TEIXEIRA. Partes qualificadas no feito. Este Juízo, 

no ID 23883983, determinou a citação/intimação dos requeridos para 

pagamento da soma reclamada. Mandado expedido (ID 25423273). Pois 

bem. Infere-se dos autos a existência de diligência pendente de 

cumprimento pelo Oficial de Justiça, o que representa óbice à regular 

marcha processual. Nesse prisma, necessária a adoção de medidas com 

o fito de restabelecer o curso do processo. À vista disso, DETERMINO: 1 – 

REMETAM-SE os autos à Secretaria deste juízo, onde deverão 

permanecer até o cumprimento da diligência pendente. 2 – OFICIE-SE o 

Oficial de Justiça responsável pela realização da diligência para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, prestar os esclarecimentos que entender cabíveis. 3 – 

ENCAMINHEM-SE à Diretoria do foro a relação de todos os processos em 

idêntica situação, a fim de que seja apurada a questão administrativa. Sem 

prejuízo dessa decisão, não localizados os requeridos, intime-se a parte 

autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. 

Jauru – MT, 25 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000216-53.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J RUFINO NETO - ME (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000216-53.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REU: J RUFINO 

NETO - ME Vistos etc. Certifique-se quanto ao decurso do prazo da 

citação/intimação de ID 30214144. Após, caso tenha escoado o prazo, 

intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru – MT, 25 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000143-47.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - MT0015500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000143-47.2020.8.11.0047. REQUERENTE: SUELI 

VIEIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL formulado pela SUELI VIEIRA DA SILVA, 

objetivando a entrada e permanecia de crianças e adolescentes no evento 

“TORNEIO 24 HORAS DE FUTSAL”, nos dias 28 e 29 de março de 2020, no 

Ginásio de Esportes “Maria Margarida Marcondes Figueiredo”, Rua 

Pernambuco, S/N, município de Figueirópolis d’Oeste-MT. Narra não há 

nenhum contrato de shows artísticos, de modo que a animação, e 

musicais ficarão por conta de equipamentos eletrônicos, tendo previsão 

de abertura às 14h:00m e término às 22h:00m do dia 28 de março de 2020 

e início às 09h:00m e término às 22h:00m do dia 29 de março de 2020. 

Juntou cópia do com trato relativo à segurança particular (id. 30307530) e 

dos ofícios expedidos para informar a realização do evento ao conselho 

tutelar, polícia civil, militar e à Secretaria de Saúde municipal. Instado, o 

presentante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito 

(ID 30688136 – págs. 1/3), como precaução para salvaguardar a 

população da pandemia do novo coronavírus. Pois bem, vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. É notório que 

enfrentamos em nosso país e no mundo uma pandemia provocada pelo 

novo coronavírus (COVID-19). Buscando o enfrentamento, medidas 

temporárias e emergências de saúde pública de importância internacional 

foram adotadas para a prevenção e controle do surto decorrente do 

COVID-19. A Lei n. 13.979, de 6 de FEVEREIRO de 2020, dispõe sobre as 

medidas que poderão ser acolhidas, as quais objetivam a proteção da 

coletividade, assim como determina que as autoridades poderão adotar no 

âmbito de suas competências, dentre outras, as medidas de isolamento e 

quarentena, nesses termos: Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que 

poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. § 1º As medidas estabelecidas nesta Lei 

objetivam a proteção da coletividade. Art. 3º Para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 

competências, dentre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) I - isolamento; II - quarentena; [...] 

(Grifo nosso). Nesse viés, o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso 

sancionou o Decreto n. 413, de 18 de MARÇO de 2020, que recomenda a 

suspensão de eventos, missas, cultos e congêneres, conforme prevê o 

artigo abaixo: Art. 2º No âmbito do setor privado do Estado de Mato 

Grosso, fica recomendada a suspensão de eventos, feiras, cinemas, 

clubes, missas, cultos, bares, restaurantes, boates, e congêneres. No 

âmbito municipal, foi determinada a suspensão de eventos, de qualquer 

natureza, bem como proibida a aglomeração pública, nos termos do art. 5°, 

I e I do Decreto n. 044, de MARÇO de 2020: Art. 5º Para atender o 

disposto neste Decreto Municipal, o Município de Jauru resolve: I - 

suspender eventos, de qualquer natureza, que exijam ou não licença do 

Poder Público, independentemente do número de pessoas, ficando ainda 

proibido qualquer forma de aglomeração de pessoas em locais públicos ou 

privados, inclusive em eventos, festas feiras, igrejas, templos, reuniões 

em praças e ginásios esportivos, academias, modalidade esportivas 

coletivas ou outras atividades congêneres; II – proibir aglomerações 

públicas com presença de pessoas gripadas ou acima de 60 anos, ou 

máximo de 03 (três) pessoas que não esteja no grupo de risco, 

respeitando o limite mínimo 2 (dois) metros entre cada indivíduo e seguindo 

as demais normas sanitárias de prevenção; [...] (Grifo nosso). Ainda, 

quanto a duração da quarentena, dispõe o art. 4º da Portaria n. 356/2020 

do Ministério da Saúde: Art. 4º A medida de quarentena tem como objetivo 

garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e 

determinado. § 1º A medida de quarentena será determinada mediante ato 

administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada por 

Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito Federal ou 

Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, 

publicada no Diário Oficial e amplamente divulgada pelos meios de 

comunicação. § 2º A medida de quarentena será adotada pelo prazo de 

até 40 (quarenta) dias, podendo se estender pelo tempo necessário para 

reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços 

de saúde no território. § 3º A extensão do prazo da quarentena de que 

trata o § 2º dependerá de prévia avaliação do Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) previsto na Portaria nº 

188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. § 4º A medida de quarentena não 

poderá ser determinada ou mantida após o encerramento da Declaração 

de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. DISPOSITIVO 

Por todo o exposto, em consonância a manifestação do Parquet, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, INDEFIRO O ALVARÁ 

JUDICIAL, para participação de menores no evento “TORNEIO 24 HORAS 

DE FUTSAL”, nos dias 28 e 29 de março de 2020, no município de 

Figueirópolis D´Oeste. Isento de custas e emolumentos, na forma do art. 

141, §2º do ECA. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intime-se. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 26 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000147-84.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA GALDINO DELGADO DE ARRUDA OAB - SP383328 

(ADVOGADO(A))

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000147-84.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES REQUERIDO: MUNICIPIO DE JAURU 

Vistos etc. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

formulado pela DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CÁCERES/PARÓQUIA NOSSA 

SENHORA DO PILAR, representada pelo P. HAROLDO RENOUT 

QUINTILIANO, objetivando a entrada e permanecia de crianças e 

adolescentes no evento FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO 

PILAR – JAURU, nos dias 25 e 29 de abril de 2020, neste município. Parte 

qualificada no feito. Narra, em síntese, que é esperada a participação de 

aproximadamente 2.000 (duas mil) pessoas no evento religioso, com 

programação diversa (ID 30338571). Aduz que não haverá distribuição 

gratuita de bebidas, tampouco a venda para menores de 18 (dezoito) 

anos. Juntou as cópias dos ofícios expedidos para informar a realização 

do evento, do alvará emitido pela Delegacia e contrato de prestação de 

serviço – segurança (IDs 30339891; 30339892; 30339895; 30339901; 

30339902). Instado, o presentante do Ministério Público manifestou pelo 

indeferimento do pleito (ID 30672533) – págs. 1/3, como precaução para 

salvaguardar a população da pandemia do novo coronavírus. Pois bem, 

vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

É notório que enfrentamos em nosso país e no mundo uma pandemia 

provocada pelo novo coronavírus (COVID-19). Buscando o 

enfrentamento, medidas temporárias e emergências de saúde pública de 

importância internacional foram adotadas para a prevenção e controle do 

surto decorrente do COVID-19. A Lei n. 13.979, de 6 de FEVEREIRO de 

2020, dispõe sobre as medidas que poderão ser acolhidas, as quais 

objetivam a proteção da coletividade, assim como determina que as 

autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências, dentre 

outras, as medidas de isolamento e quarentena, nesses termos: Art. 1º 

Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. § 

1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da 

coletividade. Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades 

poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as 

seguintes medidas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) I - isolamento; II - quarentena; [...] (Grifo nosso). Nesse viés, o Poder 

Executivo do Estado de Mato Grosso sancionou o Decreto n. 413, de 18 

de MARÇO de 2020, que recomenda a suspensão de eventos, missas, 

cultos e congêneres, conforme prevê o artigo abaixo: Art. 2º No âmbito do 

setor privado do Estado de Mato Grosso, fica recomendada a suspensão 

de eventos, feiras, cinemas, clubes, missas, cultos, bares, restaurantes, 

boates, e congêneres. No âmbito municipal, foi determinada a suspensão 

de eventos, de qualquer natureza, bem como proibida a aglomeração 

pública, nos termos do art. 5°, I e I do Decreto n. 044, de MARÇO de 2020: 

Art. 5º Para atender o disposto neste Decreto Municipal, o Município de 

Jauru resolve: I - suspender eventos, de qualquer natureza, que exijam ou 

não licença do Poder Público, independentemente do número de pessoas, 

ficando ainda proibido qualquer forma de aglomeração de pessoas em 

locais públicos ou privados, inclusive em eventos, festas feiras, igrejas, 

templos, reuniões em praças e ginásios esportivos, academias, 

modalidade esportivas coletivas ou outras atividades congêneres; II – 

proibir aglomerações públicas com presença de pessoas gripadas ou 

acima de 60 anos, ou máximo de 03 (três) pessoas que não esteja no 

grupo de risco, respeitando o limite mínimo 2 (dois) metros entre cada 

indivíduo e seguindo as demais normas sanitárias de prevenção; [...] (Grifo 

nosso). Ainda, quanto a duração da quarentena, dispõe o art. 4º da 

Portaria n. 356/2020 do Ministério da Saúde: Art. 4º A medida de 

quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de 

saúde em local certo e determinado. § 1º A medida de quarentena será 

determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e 

deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do 

Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada 

nível de gestão, publicada no Diário Oficial e amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação. § 2º A medida de quarentena será adotada pelo 

prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se estender pelo tempo 

necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a 

manutenção dos serviços de saúde no território. § 3º A extensão do 

prazo da quarentena de que trata o § 2º dependerá de prévia avaliação do 

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) 

previsto na Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. § 4º A 

medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o 

encerramento da Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional. DELIBERAÇÕES FINAIS Por todo o exposto, em 

consonância a manifestação do parquet INDEFIRO O ALVARÁ JUDICIAL, 

para participação de menores no evento FESTA DA PADROEIRA NOSSA 

SENHORA DO PILAR – JAURU. Isento de custas e emolumentos, na forma 

do art. 141, §2º do ECA. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Intime-se. À secretaria, para providências. 

Jauru-MT, 25 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000112-61.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIAS GUIMARAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000112-61.2019.8.11.0047. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REU: JOAO DIAS GUIMARAES 

Visto, etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE – MT, em face de JOÃO DIAS 

GUIMARÃES. Partes qualificadas no feito. Recebida a inicial e determinada 

a citação (ID 18533672) esta restou infrutífera, ante a informação do OJA 

de que o requerido não mais reside no endereço indicado, certidão (ID 

21248947). Aportou nos autos termo de renúncia e procuração do novo 

causídico (IDs 22383589; 22383843). DISPOSITIVO Posto isso, habilite-se 

o advogado peticionante para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo supra, certifique e 

voltem-me os autos conclusos. INTIME-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 24 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000770-85.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão Especial do Concurso Público nr. 001/2019 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000770-85.2019.8.11.0047. IMPETRANTE: 

RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO NR. 001/2019 Vistos. Com Resolução 

do Mérito->Improcedência Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA em face do PRESIDENTE 

DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO n. 001/2019, Sr. 

LEÔNCIO PINHEIRO NETO. Aduz o impetrante, em síntese, ter realizado 

inscrição no certame n. 001/2019, promovido pela Prefeitura Municipal 

desta urbe, para o cargo de “Operador de Máquinas Pesadas I”. Narra, 

ainda, ter se classificado para a realização da prova prática (segunda 

fase). Porém teria sido impedido de realiza-la, pois não estaria habilitado, 

uma vez que apresentava CNH na categoria “B” e o edital exigia CNH de 

categoria “C”, no mínimo. Requer, em sede de liminar, a suspensão parcial 

do certame n. 001/2019, a fim de evitar a homologação final do resultado 

do cargo “Operador de Máquinas Pesadas I”; bem como que seja 

autorizado a realizar a prova prática da segunda fase. A liminar foi 

indeferida (id. 26434911). O impetrado apresentou informações (id. 

28283204). Aportou a comunicação da não concessão da antecipação da 

tutela recursal em Agravo de Instrumento (id. 28357952), depois da 

desistência do recurso (id. 29150988). O Ministério Público se manifestou 

pela denegação da segurança (id. 29096777). É o relatório. Fundamento e 

Decido. DA PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL 

Alega a autoridade apontada como coatora que a demanda deveria ter 
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sido proposta contra o Município de Jauru, visto que o Presidente da 

Comissão de Concurso Público não pode figurar no polo passivo da ação. 

Não prospera o suscitado, uma vez que a dicção do art. 1° da Lei n° 

12.016/09 é clara ao estabelecer que a autoridade coatora pode ser a 

pessoa física ou jurídica, bem como o art. 6° do mesmo diploma legal 

determina que a petição inicial deverá indicá-la. Art. 1o Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Art. 6o A 

petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei 

processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que 

instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da 

autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha 

vinculada ou da qual exerce atribuições. Desta feita, como o Presidente da 

Comissão do Concurso n. 001/2019 é aquele que detém poderes para 

corrigir a situação apontada como ilegal, AFASTO a preliminar, conforme 

jurisprudência. EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - AUTORIDADE COATORA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

MOTORISTA - NOMEAÇÃO E POSSE - COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 1. A autoridade coatora é aquela que 

detém poderes para corrigir a situação apontada como ilegal. 2. O 

Secretário Municipal da Administração de Curvelo é parte ilegítima para 

figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se buscam a 

nomeação e a posse de candidato aprovado em concurso público. 3. A 

substituição do polo passivo não é permitida, quando viola o prazo 

decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09. (TJ-MG - AC: 

10000191410638001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data 

de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)Negritei DO 

MÉRITO Para conceder-se a segurança pleiteada nos presentes autos, 

faz-se necessária a comprovação do direito líquido e certo, somado ao 

prazo hábil para interposição do mandado de segurança. Em outras 

palavras, o direito líquido e certo é aquele capaz de comprovação 

documental, sem necessidade de maior dilação probatória, é o direito que 

se exterioriza ostentado em sua existência, bem delineado quanto as suas 

proporções e pronto a ser exercido no instante de seu ajuizamento. O 

mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional 

que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e 

certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No 

mandado de segurança, exige-se para seu manejo a prova, de plano, da 

pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos 

específicos e essenciais, é necessária, sob pena do indeferimento da 

petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e 

irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. Insculpido no art. 

5º, LXIX, da Constituição Federal de 1.988, este remédio constitucional 

assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, 

inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos. No 

caso concreto o impetrante sustenta que a Lei Complementar Municipal n. 

117/2016, que trata do quadro de pessoal e respectivo plano de cargos, 

carreiras e vencimentos da Administração Pública do Município de Jauru, 

prevê como requisito ao cargo “Operador de Máquinas Pesadas I” CNH de 

categoria “B”, o que autorizaria a sua participação na prova prática do 

certame. Ocorre que a norma legal em comento descreve é requisito para 

o exercício do cargo de “Operador de Máquinas Pesadas I” ser o servidor 

titular da “Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B ou C” (CNH) (id. 

26218896 – 46). Destarte, o edital de regência do certame n. 001/2019, 

optou por exigir do candidato ao cargo de “Operador de Máquinas 

Pesadas I” a CNH da categoria “C” (ID 26218555 – pág. 2), o que se 

mostra nos limites da discricionariedade própria da administração pública. 

Nesse viés, não há falar em prática de ato ilegal ou com abuso de poder, o 

que culmina na denegação da segurança pleiteada. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, confirmando a decisão de id. 

26434911. Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Jauru – MT, 25 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-74.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ENI HONORATA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000622-74.2019.8.11.0047. AUTOR(A): ENI HONORATA DO 

PRADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por 

Idade, na qualidade de segurado especial, trabalhador rural, formulado por 

ENI HONORATA DO PRADO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida a inicial (ID 23885962) – págs. 1/2, 

intimada a autarquia que apresentou a contestação (ID 24986736). 

Impugnação à contestação (ID 26379617) – págs. 1/7. Malgrado a 

requerida ter alegado ausência de requerimento administrativo, 

compulsando os autos verifica-se que o referido documento fora juntado 

(ID 25610093) – págs. 2/3. Não há fatos incontroversos. Os fatos 

controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado especial rural e 

exercício da atividade rural em número de meses idêntico à carência do 

benefício pleiteado, bem como a prescrição quinquenal. Defiro a produção 

de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de 

testemunhas. No presente caso, a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência. DESIGNO AUDIÊNCIA 

de instrução e julgamento para o dia 15 de JULHO de 2020, às 15h40min. 

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC). Caso seja arrolada testemunha 

residente em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva 

pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta 

precatória para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Jauru-MT, 26 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000384-55.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO COSTA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000384-55.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

ALEXSANDRO COSTA DA SILVA - ME, ALEXSANDRO COSTA DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE – SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE em face de ALEXSANDRO COSTA DA SILVA ME e 
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seu avalista ALEXSANDRO COSTA DA SILVA. Partes qualificadas no 

feito. A parte exequente, no ID 24530418, requer a penhora online de 

valores em nome dos executados via sistemas BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD. É a síntese. DECIDO. Infere-se dos autos que os executados 

foram citados (ID 22663818 e 22664026), bem como permitiram o 

transcurso do prazo para manifestação, conforme o certificado no ID 

24038032. Pois bem. DEFIRO o bloqueio, via penhora on-line, SISTEMA 

BACENJUD, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação 

em instituição financeira em nome de ALEXSANDRO COSTA DA SILVA 

ME, CNPJ nº 07.126.087/0001-97 (ID 21128195) e ALEXSANDRO COSTA 

DA SILVA, CPF nº 923.832.381-04 (ID 21128195), no valor de R$ 

41.807,64 (quarenta e um mil, oitocentos e sete reais e sessenta e quatro 

centavos) (ID 24530418 – pág. 2/3); serão desbloqueados os valores 

considerados irrisórios. Ainda, DEFIRO a pesquisa de veículos em nome 

dos executados, por meio do SISTEMA RENAJUD. Aportando as 

informações ao presente feito, intimem-se o exequente e os executados 

para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências. Jauru – MT, 24 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-77.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE (EXECUTADO)

ELTON JHON MESSIAS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000001-77.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

EXECUTADO: ELTON JHON MESSIAS DE LIMA, EZEQUIEL DE OLIVEIRA 

SANCORE Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE – SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE em face de ELTON JHON MESSIAS DE LIMA e 

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE. Partes qualificadas no feito. A parte 

exequente, no ID 27001753, postula a penhora online de valores em 

contas bancárias em nome dos executados, via sistema BACENJUD. É a 

síntese. DECIDO. Infere-se dos autos que os devedores foram citadas (ID 

24595938 – pág. 3), bem como permitiram o transcurso do prazo para 

manifestação, conforme o certificado no ID 26508537. Pois bem. Defiro o 

bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito 

ou em aplicação em instituição financeira em nome de ELTON JHON 

MESSIAS DE LIMA, CPF nº 650.148.201-15 (ID 17247739) e EZEQUIEL DE 

OLIVEIRA SANCORE, CPF nº 846.076.291-20 (ID 17247739), no valor de 

R$ 93.650,03 (noventa e três mil novecentos e cinquenta reais e três 

centavos) (ID 27001754). Com a juntada aos autos do recibo de 

protocolamento/detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores/transferências/desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de 

valores, manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome dos executados, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação dos 

executados para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seus 

advogados, ou, na falta deste, pessoalmente. Cumpra-se, providenciando 

e expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru – MT, 24 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-27.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIA DA CUNHA CARNEIRO SANCORE (EXECUTADO)

LAUDINO CANDOTE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000069-27.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

ANALIA DA CUNHA CARNEIRO SANCORE, LAUDINO CANDOTE DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE – SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE em face de ANALIA DA CUNHA CARNEIRO 

SANCORE e LAUDINO CANDOTE DE SOUZA. Partes qualificadas no feito. 

A parte credora, no ID 29596101, requer a penhora online de valores via 

BACENJUD e, caso infrutífera, a consulta aos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD. É a síntese. DECIDO. Infere-se dos autos que os devedores 

foram citadas (ID 25297099 e 25297110), mas deixaram transcorrer o 

prazo para manifestação (ID 26516494). Pois bem. Defiro o bloqueio, via 

penhora on-line, SISTEMA BACENJUD, sobre dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome de ANALIA 

DA CUNHA CARNEIRO SANCORE, CPF nº 956.429.861-04 (ID 18031088) e 

LAUDINO CANDOTE DE SOUZA, CPF nº 785.757.531- 34 (ID 18031088), 

no valor de R$ 165.075,63 (cento e sessenta e cinco mil, setenta e cinco 

reais e sessenta e três centavos) (ID 18031088). Com a juntada aos autos 

do recibo de protocolamento/detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores/transferências/desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de 

valores, manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome dos executados, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação dos 

executados para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seus 

advogados, ou, na falta deste, pessoalmente. Cumpra-se, providenciando 

e expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru – MT, 24 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-83.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE (EXECUTADO)

SANDERLY GONCALVES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000020-83.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE, SANDERLY GONCALVES MARTINS 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO NOROESTE DE MT – SICREDI NOROESTE MT em face de EZEQUIEL DE 

OLIVEIRA SANCORE e SANDERLEY GONÇALVES MARTINS. Partes 

qualificadas no feito. A parte exequente, no ID 22025731, requer a 

penhora online de valores em nome de EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE, 

via sistema BACENJUD; assim como a citação editalícia de SANDERLEY 

GONÇALVES MARTINS ou pesquisa de endereços via INFOJUD. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. DECIDO. Infere-se dos autos 

que somente o executado EZEQUIEL fora citado (ID 19288198 e 

19288608), pois as tentativas de localização de SANDERLEY restaram 

infrutíferas (ID 19288198, 19288608 e 21353866). Pois bem. Inicialmente, 

defiro o bloqueio, via penhora on-line, SISTEMA BACENJUD, sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição 

financeira em nome de EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE, CPF nº 
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846.076.291-20 (ID 17545914), no valor de R$ 155.218,93 (cento e 

cinquenta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e noventa e três centavos) 

(ID 17545914). Com a juntada aos autos do recibo de 

protocolamento/detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores/transferências/desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de 

valores, manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome dos executados, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação dos 

executados para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seus 

advogados, ou, na falta deste, pessoalmente. Noutro norte, quanto a 

citação por edital postulada, verifico não estar configurada situação 

ensejadora da medida, porquanto não esgotados os meios de localização, 

conforme art. 256, §3º, do CPC. Art. 256. A citação por edital será feita: 

[...] § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (Grifo nosso). 

Desse modo, defiro o pugnado pela parte exequente e determino a 

pesquisa de endereço do executado SANDERLEY GONÇALVES MARTINS, 

CPF nº 816.868.031-68 (ID 17455914), via sistema INFOJUD. Aportando as 

informações ao presente feito, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 24 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-46.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIAS GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000113-46.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

JOAO DIAS GUIMARAES Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MT – SICREDI NOROESTE 

MT em face de JOÃO DIAS GUIMARÃES. Partes qualificadas no feito. A 

parte exequente, no ID 29605980, postula a penhora online de valores em 

contas bancárias em nome do executado, via sistema BACENJUD. É a 

síntese. DECIDO. Infere-se dos autos que o devedor foi citado (ID 

27041041), mas nada manifestou. Pois bem. Defiro o bloqueio, via penhora 

on-line, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em 

instituição financeira em nome de JOÃO DIAS GUIMARÃES, CPF nº 

361.876.901-68 (ID 18523982), no valor de R$ 43.604,54 (quarenta e três 

mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 

29605982). Com a juntada aos autos do recibo de 

protocolamento/detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores/transferências/desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de 

valores, manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome dos executados, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação dos 

executados para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seus 

advogados, ou, na falta deste, pessoalmente. Cumpra-se, providenciando 

e expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru – MT, 24 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 009/2020/DF/JUS Juscimeira , 26 de março de 2020

 O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA – MMº. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o contido na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, que institui o regime obrigatório de teletrabalho e altera a 

PortariaConjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º da Portaria-Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020,

 RESOLVE:

 Art. 1º Estabelecer que no período previsto de 20/03/2020 à 20/04/2020, 

durante o horário de expediente forense a comunicação com unidade 

judiciária será realizada por meio DO TELEFONE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO 

(66) 9-9201-7418 e dos seguintes endereços eletrônicos: MATÉRIA 

JUDICIÁRIA: jus.unica@tjmt.jus.br e MATÉRIA ADMINISRATIVA: 

juscimeira@tjmt.jus.br.

 §1º. Quanto a distribuição, ocorrerá pelo Sistema PJE. O distribuidor 

Carlos Antonio da Silva, trabalhará via home office (13h às 19h) e estará 

disponível dentro deste período para atendimento via telefone (66) 

9-81186117 e recebimento de documentos para distribuição via e-mail no 

endereço juscimeira.distribuidor@tjmt.jus.br.

 Art. 2º Estabelecer que durante o horário de expediente forense a 

comunicação com o gabinete da unidade judiciária será realizada por meio 

dos seguintes endereços eletrônicos: aparecida.nunes@tjmt.jus.br, 

simone.santos@tjmt.jus.br e alcindo.rosa@tjmt.jus.br.

 Art. 3º Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, nos 

termos das Portarias Citadas, o advogado, Delegado de Polícia, Defensor 

Público, Promotor de Justiça ou entidade pertinente, deverá encaminhar o 

pedido diretamente no e-mail acima indicado.

 §1º - O e-mail será preferencialmente funcional, devendo conter a 

qualificação do advogado ou Agente Público responsável pela petição, a 

qual deverá observar fielmente as normas processuais.

 §2º- A decisão será devolvida no mesmo e-mail de encaminhamento do 

pedido.

 Art. 4.º - Durante o mencionado período será realizado regime de 

teletrabalho nesta comarca, sendo normalmente impulsionados, 

internamente, os feitos em trâmite pela via eletrônica (PJe e SEEU), sendo 

dado regular andamento aos processos eletrônicos (PJE), (expedições, 

juntadas, atendimentos de urgências, triagens de processos e metas 01 e 

02 CNJ), porém o cumprimento externo dos mesmos dependerá do 

enquadramento da situação nas hipóteses previstas no art. 4º da 

Resolução nº 313/2020- CNJ.

 Art. 5.º - Nos processos físicos, haja vista a necessária restrição de 

acesso às dependências do Fórum, tanto por servidores, assessores, 

magistrados e advogados, serão impulsionados tão somente as questões 

enumeradas no mencionado art. 4º da Resolução nº 313/2020-CNJ. 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

JUSCIMEIRA DIRETORIA DO FORO. ENDEREÇO: Rua O, n° 220, centro, CEP 

78.810-000.

 §3º. Tratando-se de processos físicos não enquadrados no art. 4º da 

Resolução nº 313/2020-CNJ, as petições correspondentes deverão ser 

protocoladas fisicamente após findo o período indicado no art. 1º desta 

portaria ou mediante o sistema PEA, sendo que nesta hipótese serão 

materializadas somente após o término do mencionado período.

 §4º. Acaso seja encaminhada alguma petição nos e-mails indicados no 

art. 1º, mas cujo assunto não esteja relacionado no art. 4º da Resolução 

nº 313/2020-CNJ, a mesma não será analisada, sendo informado ao 

remetente para que proceda na forma do §3º deste artigo.

 Art. 6.º - O atendimento virtual pelo magistrado será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento pelos endereços de e-mail aparecida.nunes@tjmt.jus.br, 

simone.santos@tjmt.jus.br e alcindo.rosa@tjmt.jus.br., salvo nos casos de 

plantão judiciário forense.

Art. 7º - Durante o período previsto no art. 1.º da Portaria Conjunta n.º 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente 

publicadas. Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

 Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

 Publique-se.

Juscimeira, 26 de janeiro de 2019.
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 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito-Diretor

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000682-55.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000682-55.2019.8.11.0109 – PJE. 

Requerente: FRIBON TRANSPORTES LTDA Requerente: ANDRE DE 

OLIVEIRA ANDRADE Ação de execução por quantia certa contra devedor 

solvente Vistos. 1. Recebo a inicial, posto que preenchidos todos os 

requisitos legais. 2. Cite-se o executado via para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar integralmente a dívida, apurada no cálculo do credor, sob pena 

de imediata penhora de bens, prosseguindo-se nos ulteriores termos da 

execução (art. 829, NCPC). 3. Cientifique-se de que, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor embargos à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da forma como dispõe o art. 915, do 

NCPC (art. 920, parágrafo único, CPC). 4. Cientifique-se, ainda, que no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do (s, a, as) exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte executada 

requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, caput, CPC). Se não efetuado o pagamento de quaisquer das 

parcelas então assumidas, será imposta ao executado, cumulativamente, 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e o 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com imediato reinicio dos atos executivos. Ademais, a opção 

pelo parcelamento importa a renúncia dos direito de opor os embargos 

(art. 916, §§ 5ª e 6ª, NCPC). 5. Fixo honorários advocatícios em favor do 

patrono do credor no valor correspondente a 10% do valor atualizado da 

dívida, que será reduzido à metade caso haja o pagamento integral no 

prazo mencionado no item “3” (art. 827, caput c/c §1º, do NCPC). 6. 

Certificado o não pagamento, deve o Sr. Oficial de Justiça, de posse da 

segunda via do mandado, proceder à penhora imediata de bens do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto, bem como proceder a avaliação 

dos bens penhorados, intimando na mesma oportunidade, a parte 

executada (art. 829, do NCPC). 7. Intime-se. 8. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 20 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 79666 Nr: 190-80.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEBLÔNIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:25.060/O, JOELTON DA SILVA MOREIRA - OAB:22703/O, SAMUEL 

FERREIRA VASCONCELOS - OAB:24920/O

 3. Ante o exposto, atendendo ao disposto no art. 4º, inciso I, e alíneas, da 

Recomendação nº. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e ao 

requerimento do Ministério Público, REVOGO a prisão preventiva do 

acusado MOACIR CORDEIRO.4. Expeça-se o respectivo alvará de 

soltura.5. Abra-se vista à defesa para alegações finais. Prazo 05 (cinco) 

dias.6. Diligências necessárias.Marcelândia, 23 de março de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82749 Nr: 261-48.2020.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, KEZIA 

GREICIANE DA SILVA, GUALDINEI SILVA PEREIRA, LUCIANO PEREIRA 

FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, 

AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, JANIO IVO DE JESUS, GRAZIELLI 

MONSSON, LUCINÉIA PEREIRA LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Ante o exposto, atendendo ao disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso 

I, da Recomendação nº. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e ao 

requerimento do Ministério Público, REVOGO a prisão preventiva da 

acusada KEZIA GREICIANE DA SILVA.2. Expeça-se o respectivo alvará de 

soltura, se por outro motivo não se encontrar preso.3. Diligências 

necessárias.SERVE A PRESENTE COM MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.Marcelândia, 25 de março de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82749 Nr: 261-48.2020.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, KEZIA 

GREICIANE DA SILVA, GUALDINEI SILVA PEREIRA, LUCIANO PEREIRA 

FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, 

AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, JANIO IVO DE JESUS, GRAZIELLI 

MONSSON, LUCINÉIA PEREIRA LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial, não há outra 

solução possível diversa do indeferimento do pedido de revogação da 

prisão preventiva do denunciado JANIO IVO DE JESUS.2. Intime-se a 

defesa e ciência ao parquet.3. Diligências necessárias.Marcelândia, 25 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 76295 Nr: 1164-54.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPA, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1164-54.2018.811.0109(Código n° 76295).

Ação de Alimentos

Autor: Nycollas pietro Alves, representado por sua genitora Rayane Alves 

de Sousa.

Requerido: Edilson Bento Rodrigues

Vistos.

1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o 

cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade 

designada nestes autos, visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.
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3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 25 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86752 Nr: 169-64.2020.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:17551/O

 Vistos.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

pela Defesa de MÁRCIO VILELA DE OLIVEIRA, aduzindo, em síntese, que 

não se fazem presentes os pressupostos da prisão cautelar, notadamente 

pela ausência de indícios seguros de materialidade e autoria delitiva, além 

de reforçar os predicados subjetivos.O Ministério Público pugnou pelo 

indeferimento do pedido e, consequentemente, pela manutenção da prisão 

preventiva.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relato. Fundamento e 

DECIDO. [...] Explico. A prisão preventiva decretada em desfavor do 

acusado MÁRCIO VILELA DE OLIVEIRA foi realizada em observância às 

disposições legais. Quanto aos predicados pessoais abonadores, 

consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições 

pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à 

revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. 

Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). Dessa forma, 

considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento 

capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos 

constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de 

MÁRCIO VILELA DE OLIVEIRA, o que faço nos termos do artigo 312 e 

seguintes do Código de Processo Penal.Outrossim, considerando as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), instituídas pela Portaria Conjunta n. 249/2020, de 18 de 

março de 2020, do Poder Judiciário Mato-Grossense, notadamente o §4º 

do artigo 2º da referida Portaria, o qual consigna que “não serão 

realizadas as audiências de qualquer natureza (...)”, POSTERGO o 

agendamento da audiência correlata nos presentes autos para tão logo 

expirado o prazo de aplicação das medidas preventivas.Atente-se a 

Secretaria Judiciária para a imediata conclusão do feito logo após a data 

de 20 de abril de 2020.Cientifique-se o MPE.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.Matupá/MT, 25 de março de 2020.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77902 Nr: 2935-61.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYONATH BANDIELLI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que 

manifeste-se acerca da diligência negativa constante na ref. 29, no prazo 

legal.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-88.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA POLIPENKO DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANNA SOUZA SANTOS OAB - MT27502/O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA APARECIDA DA LUZ (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000218-88.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

MARLY APARECIDA POLIPENKO DA LUZ REU: ALEXSANDRA APARECIDA 

DA LUZ Vistos. 1 - RECEBO a inicial e defiro a gratuidade da justiça. 2 – 

Demonstradas as alegações contidas na inicial pelo laudo médico juntado 

aos autos, que atesta ser “portadora de retardo mental (CID 10 F72.1)” a 

que cometida a parte curatelanda, e justificada a urgência pela 

necessidade de cuidados que ela demanda, nos termos do parágrafo 

único do artigo 749 do CPC, NOMEIO a Sra. Marly Aparecida Polipenko da 

Luz como curadora provisória de Alexsandra Aparecida da Luz. 3 – 

CITE-SE a curatelanda. Considerando as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), instituídas pela 

Portaria Conjunta n. 249/2020, de 18 de março de 2020, do Poder 

Judiciário Mato-Grossense, notadamente o §4º do artigo 2º da referida 

Portaria, o qual consigna que “não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza (...)”, POSTERGO o agendamento da audiência correlata 

nos presentes autos para tão logo expirado o prazo de aplicação das 

medidas preventivas. Contudo, se constatada alguma das hipóteses do 

“caput” do artigo 245 do CPC, deverá o Oficial de Justiça proceder 

conforme o §1º do mesmo dispositivo legal, deixando de citar o 

mentalmente incapaz ou aquele impossibilitado de ser citado, e 

cientificando seu curador provisório da data da entrevista, incumbindo a 

esta promover o deslocamento daquele até o Fórum desta Comarca, se 

possível o deslocamento. 4- Conforme artigo 752 do CPC, o requerido terá 

15 (quinze) dias, contados da entrevista, para impugnar o pedido de sua 

curatela. Decorrido “in albis” esse prazo, desde já nomeio o Dr. Ivaine 

Molina Jùnior, a fim de promover a defesa da curatelanda. Tomando em 

conta a natureza da causa, desde já FIXO os honorários da mencionada 

advogada em 03 URH, de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. 

Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, à advogada 

nomeada para o múnus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os termos dos §§ 

1º e 4º do mencionado provimento, para fins de conhecimento e 

advertência ao advogado nomeado: “No caso de o Defensor Dativo ser 

removido do processo, por deixar de cumprir suas obrigações 

profissionais, perderá o direito à percepção integral da remuneração 

fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la em valor 

proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. § 2º. 

Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE o 

advogado mencionado. Lavre-se o termo de curatela. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-50.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. NOBRES, 25 de 

março de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-30.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PROENCA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DESPACHO Processo: 1000348-30.2020.8.11.0030. AUTOR(A): 

ROBERTO PROENCA MEDEIROS REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS) Trata-se de ação previdenciária que veicula 

pedido de pagamento de auxílio-doença. A fixação da competência deste 

Juízo, após a alteração promovida pela EC 103/2019 e na redação do art. 

15 da Lei n. 5.010/66, impõe seja esclarecido pelo autor se pretende obter 

benefício de auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho (o que 

tornaria este juízo competente para apreciar a matéria diante da redação 

do art. 109, inciso I, da CF c/c Súmula 501 do STF), ou se pretende obter o 

benefício de auxílio doença comum, não vinculado a acidente de trabalho 

(o que conduziria ao reconhecimento da competência da Justiça Federal 

de Diamantino). Analisando a inicial, no entanto, verifico que o autor 

fundamenta sua pretensão em razão de um acidente ocorrido, em tese, no 

trajeto para o trabalho, situação que até a publicação da MP 905/2019 

(12.11.2019) era considerada equiparada à acidente do trabalho. Assim, 

necessário que o autor esclareça e comprove a data o local e 

circunstâncias do acidente sofrido a fim de permitir a análise da fixação de 

competência para apreciar o pedido. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias 

para emenda da inicial. Não emendada, voltem-me conclusos para 

extinção. NOBRES, 25 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-05.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANILCE LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que a Parte Autora se manifeste acerca da Certidão do Oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000303-60.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOBRES (AUTOR(A))

MUNICIPIO DE NOBRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO OAB - MT23568/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e portaria 

12/2016 df, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para impugnar a contestação de ID 23995468, bem como 

requerer o que entender de direito. NOBRES, 26 de março de 2020. MARIA 

FERNANDA DE PAULA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio 

Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 - TELEFONE: (65) 

33761229

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000330-09.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYTA GOMES DE SOUSA OAB - MT27939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000330-09.2020.8.11.0030 AUTOR(A): LEANDRO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REU: LEIDIANE CONCEIÇAO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de 

Ação de Alimentos c/c Regulação de Visitas e pedido de tutela antecipada 

proposta por Leandro Rodrigues De Oliveira, em face de Naiany A. O. 

Almeida e Naielly A. O. Almeida, ambas menores e representadas por sua 

genitora LEIDIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifica-se que a genitora e as menores estão residindo na 

comarca de Rosário Oeste/MT, assim, por consequência, este juízo é 

incompetente para julgar a presente demanda. Dessa forma, conforme a 

redação do artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil, o foro 

competente para julgamento da ação de alimentos é aquele em que reside 

o alimentando. “Art. 53. É competente o foro: (...) II - de domicílio ou 

residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;” 

Nesse sentido é o entendido jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FORO DE 

RESIDÊNCIA DO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROVIDO 

PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Embora a regra 

de competência prevista no art. 53 do CPC seja relativa, nas ações em que 

envolvam criança e adolescente não será aplicada, devendo ser 

observada a regra de competência fixada no art. 147 do ECA, que fora 

elevada para categoria de absoluta. 2. A competência para processar e 

julgar as ações que envolvam interesse de menor é do foro de seu 

domicílio. 3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo 

Suscitado.” (YJ-DF 07141062720188070000, Relator: ROMULO DE 

ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 11/12/2018, 1ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: Publicado no PJe: 08/01/2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Destarte, reconheço a incompetência deste Juízo e 

DETERMINO A REMESSA desses autos ao juízo competente, 

providenciando-se todas as baixas sistêmicas nesta unidade. Intime-se o 

autor. Arquive-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000561-70.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARTIMIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCINDO PACHECO DE MEDEIROS JUNIOR OAB - SP269496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão , Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para tomar ciência do do 

Oficio n° 124/2019 - oriundo do Cartório do 2º Oficio de Nobres/MT, no 

movimento de Id n° 26873104. NOBRES, 26 de março de 2020. PABLO 

MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio 

Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49857 Nr: 940-67.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Buchelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 2816-86.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Nardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Schamme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento do preparo para expedição da carta 

precatória ref. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58625 Nr: 3132-36.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 Com as considerações e argumentos acima expostos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada pela denúncia de folhas 1-3, para CONDENAR o 

acusado MARCO ANTÔNIO BATISTA, qualificado nos autos, como incurso 

na pena do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 214-25.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Amorim da Cruz, Lucas Matheus 

Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Processo n. 214-25.2017.811.0030

Código Apolo: 61628

DESPACHO

Considerando o retorno dos autos ao Juízo de Nobres/MT, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público e a defesa, para arrolamento de 

testemunha e requerimento de diligências (art. 422 do CPP).

 No mais, tendo em vista o requerimento de revogação da prisão 

preventiva de folhas 522-527, ABRA-SE vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, faça-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64691 Nr: 1734-20.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116 / 14992-A

 Ante o exposto, Igualmente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para DECLARAR INEXISTENTE o débito efetuado em conta 

corrente do autor e para condenar o requerido ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais em favor do requerente, 

acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data do 

evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65985 Nr: 2320-57.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Josefa de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil agencia 2342-6

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:1992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Ante o exposto, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora.Condeno a requerente em custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, §2° do CPC, dada à simplicidade da causa, que 

dispensou a extensão da instrução processual. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 1605-78.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington da Silva Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Processo n. 1605-78.2018.811.0030

Código Apolo: 71984

DESPACHO

Considerando o retorno dos autos ao juízo de Nobres/MT, cumpra-se 

integralmente o acórdão de folhas 353-355.

Após, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 78305 Nr: 860-64.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Entony Luan Biulchi, Adilio Ferreira Lemes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025/MT, Silvério Soares de Moraes - OAB:12006

 Assim, diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado 

pelo requerente ENTONY LUAN BIULCHI, mantendo a decisão que 

decretou a prisão preventiva, [...]

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 97 de 646



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83362 Nr: 2766-89.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson da Silva Malheiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada pela denúncia de folhas 1-2, para CONDENAR o 

acusado ANDERSON DA SILVA MALHEIROS, qualificado nos autos, como 

incurso na pena do art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código 

Penal Brasileiro. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50362 Nr: 1178-86.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte exequente não depositou a diligência do oficial de 

justiça para dar cumprimento ao determinado na ref. 86 - item "c". 

Considerando os pedidos realizados, remeto o feito concluso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-37.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE RIBEIRO MOURA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Vistos etc. Considerando a certidão do dia 31/10/2019, condeno 

o executado ao pagamento da multa de 10% sobre o valor da causa, nos 

termos no art. 523 do CPC. Defiro a expedição de alvará de levantamento, 

conforme pedido de ID. 25727583. Após, havendo requerimento de 

pagamento de valores residuais, intime-se o executado para que 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Expedido o alvará de 

levantamento e não havendo mais requerimentos, conclusos para 

prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000152-91.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENDULA LOPES CORREIA OAB - MT25631-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000152-91.2019.8.11.0031 REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos etc. Intimem-se as partes para 

especificação das provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 26 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-30.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA ABREU GASPAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000029-30.2018.8.11.0031 EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: VANESSA ABREU GASPAR Vistos. Intime-se o exequente, 

para que requeira o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 26 de março 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-30.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA EUZEIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000126-30.2018.8.11.0031 REQUERENTE: JULIANA EUZEIA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Extrai-se dos autos que o 

executado na tentativa de promover o deposito judicial dos valores 

devidos ao exequente, promoveu o pagamento de guia referente a outro 

processo, qual seja ID 081240000007698600, autos nº 

60694620178110042 em trâmite na 7ª Vara Criminal da Cuiabá (ID 

23995448). Sensibilizado com a situação, este magistrado no ID de ref. 

20465669, proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Ante a petição de ID 

nº 18458482, na qual o requerido BANCO BRADESCO S/A informa que 

houve um equívoco quando da vinculação dos valores, depositados nos 

autos do processo nº 6069-46.2017.8.11.0042 da 7ª Vara Criminal de 

Cuiabá, DETERMINO: - que seja remetido ofício ao Juízo da 7ª Vara Criminal 

de Cuiabá (com cópia dos documentos de ID nº 18458482 e 18458483) 

nos autos de nº 6069-46.2017.8.11.0042, para que tome ciência da 

situação e promova as medidas que achar pertinentes, no exercício de 

sua jurisdição; Intimem-se as partes. Cumpra-se servindo a presente 

decisão como mandado/ofício”. Todavia, conforme se denota dos autos, 

até o momento não houve resposta do Juízo de Cuiabá. Por sua vez, a 

parte exequente, no ID 20992103, requereu a realização de penhora online 

via BANCENJUD, por entender que não houve pagamento. É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. Em que pese as alegações da parte 

executada, não entendo que seja razoável que a parte exequente seja 

penalizada pelo evidente equívoco cometido pelo departamento jurídico da 

empresa executada. Ademais, os valores foram depositados em outro 
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processo judicial, cuja jurisdição foge à esfera de atuação desse 

magistrado, de modo que cabe à parte executada tomar as medidas 

cabíveis para reaver os valores junto ao Juiz da 7ª Vara Criminial de 

Cuiabá e/ou Direção do Foro de Cuiabá. Diante do exposto, DETERMINO 

que o pagamento integral da dívida seja realizado no prazo de 15 dias, sob 

as penas da lei. Intimem-se. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 26 de março 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000109-40.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. M. (REQUERENTE)

B. R. D. S. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR OAB - MT27716/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000109-40.2020.8.11.0090. 

REQUERENTE: SAMUEL OLIVEIRA MOTA, BRUNA RAFAELA DOS 

SANTOS SILVA MOTA Vistos; Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL ajuizada por SAMUEL OLIVEIRA MOTA e BRUNA RAFAELA 

DOS SANTOS SILVA MOTA, ambos devidamente qualificados. O Ministério 

Público manifestou-se favorável à homologação do pedido divórcio (ID n. 

21731246). É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Impende frisar que 

a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, alterou o § 6º do 

artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil, dando-lhe 

nova redação, suprimindo os requisitos de prévia separação judicial por 

mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 02 

(dois) anos. Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou 

demonstrado que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 

6º, da Constituição Federal. Impende frisar que a cônjuge virago voltará a 

utilizar o nome de solteira. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de decretar o 

divórcio consensual SAMUEL OLIVEIRA MOTA e BRUNA RAFAELA DOS 

SANTOS SILVA MOTA, nos termos do art. 226, § 6° da Constituição 

Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil. CONDENO as partes ao 

pagamento das custas processuais, com as ressalvas do art. 78, § 2º, do 

CPC. DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação, encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim 

de que sejam procedidas as anotações necessárias no assento de 

casamento das partes. Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte, data da assinatura eletrônica. 

(assinatura eletrônica) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000334-94.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA (REQUERIDO)

NOVACLIN - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GESSY TEREZA MAFRA (TESTEMUNHA)

MARIA MARGARIDA MUSSINATO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000334-94.2019.8.11.0090 REQUERENTE: JOSIANE APARECIDA PEREIRA 

REQUERIDO: NOVACLIN - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 

ME, JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA Vistos. Revisitando os autos, 

verifica-se que na data agendada é comemorado o aniversário de 

Emancipação Política do Município de Nova Canaã do Norte-MT, logo o 

expediente forense será suspenso em virtude de tal feriado. Diante isso 

REDESIGNO a assentada para o dia 20 de maio de 2020, às 14h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante acerca da nova data agendada. 

INTIME-SE. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO 

F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep: 78515-000, Fone: (66) 

3551-1105..

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000334-94.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA (REQUERIDO)

NOVACLIN - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GESSY TEREZA MAFRA (TESTEMUNHA)

MARIA MARGARIDA MUSSINATO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000334-94.2019.8.11.0090 REQUERENTE: JOSIANE APARECIDA PEREIRA 

REQUERIDO: NOVACLIN - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 

ME, JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA Vistos. Revisitando os autos, 

verifica-se que na data agendada é comemorado o aniversário de 

Emancipação Política do Município de Nova Canaã do Norte-MT, logo o 

expediente forense será suspenso em virtude de tal feriado. Diante isso 

REDESIGNO a assentada para o dia 20 de maio de 2020, às 14h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante acerca da nova data agendada. 

INTIME-SE. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO 

F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep: 78515-000, Fone: (66) 

3551-1105..

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66571 Nr: 2152-98.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE APARECIDO LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045/O

 Vistos;

Os autos vieram conclusos em razão do teor da Recomendação nº. 

62/2020/CNJ, que versa sobre a adoção de medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos 

sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que o acusado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação 

nº. 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão.

De mais a mais, em razão a segregação cautelar decretada neste feito 

perdurar há mais de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, realizo sua revisão.
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Perfilhando detidamente os autos, nota-se que não há notícia de fato que 

enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem 

presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes 

nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Dessa forma, subsistindo os motivos ensejadores da segregação 

cautelar, MANTENHO a prisão preventiva do acusado.

Após o transcurso do lapso temporal fixado na portaria conjunta nº 

249/2020, com o retorno ao normal das atividades forenses, venham os 

autos CONCLUSOS para designação de audiência.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-39.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMARIO DE MELO PEDREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000230-39.2018.8.11.0090 REQUERENTE: ADEMARIO DE MELO 

PEDREIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. De início, com base no 

histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 

20031239 - Págs. 1/2, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 

166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamante (Num. 20031342 - Págs. 1/53), eis que tempestivo 

(Num. 20907445 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na 

disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com 

as nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã 

do Norte, 17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-09.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000232-09.2018.8.11.0090 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SILVA DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. De início, com base no histórico de 

créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 19963690 - 

Págs. 1/3, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, 

da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o prévio juízo de 

admissibilidade do recurso é de competência do primeiro grau no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 166 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto pela parte 

reclamante (Num. 19963893 - Págs. 1/77), eis que tempestivo (Num. 

20903425 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões 

ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na disposição do art. 42, § 

2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com as nossas 

homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-18.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000212-18.2018.8.11.0090 REQUERENTE: CARLOS MARCOSSI 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. De início, com base no 

histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 

20014015 - Págs. 1/2, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 

166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamante (Num. 20014016 - Págs. 1/54), eis que tempestivo 

(Num. 20906065 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na 

disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com 

as nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã 

do Norte, 17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000211-33.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (ADVOGADO(A))

LAICE DA SILVA BORGES OAB - 045.365.991-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ulisses Antônio Lemes do Prado (REQUERIDO)

LIMA AQUINO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000211-33.2018.8.11.0090. REQUERENTE: C. E. B. S. REPRESENTANTE: 

LAICE DA SILVA BORGES REQUERIDO: ULISSES ANTÔNIO LEMES DO 

PRADO, LIMA AQUINO & CIA LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os 

seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 
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expedindo o necessário. Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura 

digital. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000211-33.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (ADVOGADO(A))

LAICE DA SILVA BORGES OAB - 045.365.991-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ulisses Antônio Lemes do Prado (REQUERIDO)

LIMA AQUINO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000211-33.2018.8.11.0090. REQUERENTE: C. E. B. S. REPRESENTANTE: 

LAICE DA SILVA BORGES REQUERIDO: ULISSES ANTÔNIO LEMES DO 

PRADO, LIMA AQUINO & CIA LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os 

seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura 

digital. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-42.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Clodoaldo Aparecido Miranda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000094-42.2018.8.11.0090. REQUERENTE: LEONARDO GONCALVES DE 

JESUS REQUERIDO: CLODOALDO APARECIDO MIRANDA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por LEONARDO 

GONÇALVES DE JESUS em face de CLODOALDO APARECIDO MIRANDA. 

No caso, a parte autora informa que no dia 01/03/2015 estava com seu 

veículo motocicleta estacionado na estrada da Fazenda Arapongas, 

quando o reclamado que dirigia uma Mercedes de cor branca Placa 

HQG-1583, ao manobrar dando ré, tingiu o veículo do autor causando 

vários danos, e, após informar que iria pagar o conserto não o realizou, 

razão pela qual requer indenização por danos materiais no valor de 

R$10.252,43 (dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três 

centavos) e morais. A parte requerida contestou alegando que o valor 

requerido pelo autor a titular de indenização por danos materiais é 

abusivo, sendo que o próprio veículo está avaliado em R$6.650,00 (seis 

mil, seiscentos e cinquenta reais), e, que, os orçamentos que realizou por 

conta própria os danos não ultrapassam o valor de R$742,00 (setecentos 

e quarenta e dois reais). Ainda, requereu pedido contraposto para 

condenação por danos morais. Pois bem. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do referido estatuto 

processual, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No particular, as partes foram negligentes quando do evento, ao que 

deveriam ao menos ter confeccionado boletim de ocorrência 

relacionamento os danos, bem como tirado fotos do veículo. Contudo, o 

imbróglio consiste na discussão sobre os valores dos reparos. Em atenta 

análise ao orçamento trazido pela parte autora o verifico que o valor 

constante neste documento é o de R$5.439,22 (cinco mil, quatrocentos e 

trinta e nove reais e vinte e dois centavos), e o orçamento trazido pela 

parte requerida perfaz o valor de R$742,00 (setecentos e quarenta e dois 

reais). Assim, em razão da ausência de parâmetros provocado pelas 

próprias partes, tenho que o valor dos danos materiais deve ser arbitrado 

em patamar que atenda a razoabilidade e que tenha a função de reparar 

os danos pelo incidente, ao que entendo razoável o valor de R$2.719,61 

(dois mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos). Os 

danos morais queridos pela parte autora e pela parte requerida, em pedido 

contraposto, não restaram comprovados, sendo indispensável as provas 

da ofensa à honra objetiva e subjetiva. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, 

do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido, ao pagamento do valor de 

R$2.719,61 (dois mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e um 

centavos), a título de indenização por danos materiais, correção pelo INPC 

a partir do efetivo prejuízo (data do acidente) e juros moratórios a partir da 

citação, e IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e o 

pedido contraposto, extinguindo com resolução do mérito a teor do artigo 

487, incido I, do CPC/15. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-24.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000231-24.2018.8.11.0090. REQUERENTE: EDNO AUGUSTO REQUERIDO: 

BANCO INTERMEDIUM SA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por EDNO AUGUSTO em face 

de BANCO INTERMEDIUM S.A. Sustenta a parte autora que é beneficiária 

do INSS e que está sendo descontada mensalmente em seu benefício 

valores referentes ao contrato n. 550000000000000039836, desde 30 de 

setembro de 2015, totalizando o valor de R$ 2.176,43(Dois Mil Cento e 

Setenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos), contudo, não tinha 

intenção de contratar cartão de crédito. O pedido da parte autora não 

merece ser acolhido. É que o demandante não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. E, tendo a parte ré juntado aos autos contrato expresso de 

cartão de crédito consignado assinado pela parte autora, bem como 

documentos pessoais apresentados no ato da contratação e TED, 

comprovando a transferência dos valores à parte autora, é que restou 

demonstrado que existe relação jurídica entre as partes e que o débito é 

devido, não importando, desta forma, se o cartão de crédito consignado 

permite o saque, visto que muitos cartões de crédito já autorizam esta 
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modalidade. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-24.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000231-24.2018.8.11.0090. REQUERENTE: EDNO AUGUSTO REQUERIDO: 

BANCO INTERMEDIUM SA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por EDNO AUGUSTO em face 

de BANCO INTERMEDIUM S.A. Sustenta a parte autora que é beneficiária 

do INSS e que está sendo descontada mensalmente em seu benefício 

valores referentes ao contrato n. 550000000000000039836, desde 30 de 

setembro de 2015, totalizando o valor de R$ 2.176,43(Dois Mil Cento e 

Setenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos), contudo, não tinha 

intenção de contratar cartão de crédito. O pedido da parte autora não 

merece ser acolhido. É que o demandante não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. E, tendo a parte ré juntado aos autos contrato expresso de 

cartão de crédito consignado assinado pela parte autora, bem como 

documentos pessoais apresentados no ato da contratação e TED, 

comprovando a transferência dos valores à parte autora, é que restou 

demonstrado que existe relação jurídica entre as partes e que o débito é 

devido, não importando, desta forma, se o cartão de crédito consignado 

permite o saque, visto que muitos cartões de crédito já autorizam esta 

modalidade. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-10.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CANDIDO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010226-10.2016.8.11.0090 REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO DA 

SILVA RIBEIRO REQUERIDO: BENEDITO CANDIDO DE LIMA Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 
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Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será 

recebida ou o processo terá seu regular prosseguimento 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. II.2 - Da revelia Não obstante o pedido da 

parte autora de decretação da revelia da parte ré ante a ausência de 

defesa (Num. 11251080 - Págs. 1/2 e Num. 11251101 - Págs. 1/2), 

verifica-se que a parte reclamada apresentou contestação em 07 de 

dezembro de 2017 (Num. 11052639 - Págs. 1/7), razão pela qual INDEFIRO 

o pleito. II.3 - Da prescrição Não obstante os valiosos argumentos da parte 

autora, realmente assiste razão à parte ré, porquanto a pretensão autoral 

resta fulminada pela prescrição. É que, ausente o vencimento, marco 

inicial da prescrição, o título é considerado de pagamento à vista, sendo 

que a data de emissão do instrumento particular que embasa esta ação se 

deu em em 24 de setembro de 2009. Tratando-se de pretensão de 

cobrança de valores constantes em instrumento particular, incidente o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na dicção do art. 206, § 5º, inciso 

I, do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a pretensão 

de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular;” Assim, considerando-se que a ação foi distribuída em 21 de 

dezembro de 2016, vê-se que ultrapassado o lapso prescricional 

quinquenal desde a data do primeiro dia útil seguinte ao da emissão do 

declinado instrumento particular. No respeitante: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 

ACTIO NATA. 1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que submetida 

a ação monitória se inicia, de acordo com o princípio da actio nata, na data 

em que se torna possível o ajuizamento desta ação. 2.- Na linha dos 

precedentes desta Corte, o credor, mesmo munido título de crédito com 

força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse 

título por meio de ação de conhecimento ou mesmo de monitória. 3.- É DE 

SE CONCLUIR, PORTANTO, QUE O PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO 

MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO (PRESCRITO OU NÃO 

PRESCRITO), COMEÇA A FLUIR NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO 

DO TÍTULO. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento.” (REsp 

1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/04/2013, DJe 08/05/2013 - sem destaques no original). III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso II, do 

NCPC, prejudicado o exame do mérito. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo 

com as devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 1º de 

março de 2019.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000561-81.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LARIDONDO BARBIZANI OAB - SP414768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Amauri de Souza Basilio (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000561-81.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): JOAO CARLOS DE CAMARGO REU: AMAURI DE SOUZA 

BASILIO Vistos... Tendo em vista a Portaria Conjunta de nº 247/2020, do 

TJMT, bem como Nota de Esclarecimento divulgada nesta data, 

SUSPENDE-SE a realização da audiência designada. REDESIGNA-SE para 

o dia 26.06.2020, às 09h30min. À SECRETARIA para intimações (inclusive 

por telefone, nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 dias). 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso. Intimar. Cumprir. Serve como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000035-80.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI OAB - MT28856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILACOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000035-80.2020.8.11.0091. 

REQUERENTE: SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE REQUERIDO: 

VILACOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS EIRELI NVistos... 

Tendo em vista a Portaria Conjunta de nº 247/2020, do TJMT, bem como 

Nota de Esclarecimento divulgada nesta data, SUSPENDE-SE a realização 

da audiência designada. REDESIGNA-SE para o dia 24.06.2020, às 

13h30min. À SECRETARIA para intimações (inclusive por telefone, nos 

casos de audiência marcada para até daqui a 05 dias). Ciência ao 

Ministério Público, se for o caso. Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-42.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL PANUCCI ROSA OAB - PR96893 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000583-42.2019.8.11.0021 AUTOR(A): VERA 

LUCIA DO NASCIMENTO RÉUS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os 

pedidos da autora são procedentes. Trata-se de Ação de indenização por 

danos morais e materiais na qual alega a reclamante que o voo desta 

contratado junto à requerida para o trecho entre Maringá-PR e São Paulo – 

SP para o dia 30/05/2019 (ID 23995414) fora unilateralmente cancelado, 

sendo-lhe ofertado embarque em voo partindo da cidade de Londrina – PR 

(ID 23995430) sem que a empresa ré tenha ofertado deslocamento e 

ainda, que tal fato acarretara uma atraso final de itinerário de cerca de 5 

horas. Em sua defesa, a empresa reclamada alegou que o cancelamento 

de voos não teria ocorrido por falha ou culpa da requerida, mas sim, por 

impedimentos operacionais alheios á sua vontade, em razão das 

condições meteorológicas adversas que são fatos imprevisíveis e 
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inevitáveis por parte da reclamada e que esta teria cumprido as 

determinações previstas nos artigos 8º e 14º da Resolução 141 da ANAC. 

Com efeito, da análise dos documentos anexos aos autos, e ainda da 

contestação apresentada, incontroverso a interrupção do voo adquirido 

pelo requerente, bem como que a Reclamada não comprovou suas 

alegações. Destaco que a responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que 

a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da 

reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que 

houve interrupção com o cancelamento do voo, não tendo sido cumpridas 

as normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não 

há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque o atraso por certo causou ao demandante, transtorno, cansaço, 

frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendido com a 

deficiente prestação de serviço, para enfim chegar ao seu destino 

contratado. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO 

DESARRAZOADO DE VOO, SUPERIOR A 10 HORAS, SEM ATENDIMENTO 

ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM 

RAZÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. RESPONSABILIDADE 

CONFIGURADA, DIANTE DO DESCASO PARA COM OS CONSUMIDORES. 

Legitimidade passiva da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes, com 

quem a parte autora celebrou o contrato, não obstante a incorporação 

pela VARIG. No mérito, se houve problemas metereológicos que ensejaram 

o cancelamento do voo, tal fato não afasta a responsabilidade das 

empresas aéreas de tratarem seus clientes com o maior zelo possível, 

prestando informações adequadas, possibilitando o remanejo em outros 

voos no menor tempo possível e, na impossibilidade de fazê-lo, 

providenciar acomodações e alimentação adequada aos passageiros. 

Responsabilização da ré que não advém do cancelamento do voo em si, 

ocasionado pelo mau tempo, mas sim em razão da excessiva e 

injustificada demora em recolocar os passageiros em outro voo, aliada à 

completa ausência de assistência da companhia aérea, traduzindo 

evidente desconsideração para com a pessoa do consumidor. Quantum 

indenizatório mantido, pois foi fixado em consonância com os parâmetros 

comumente estabelecidos por esta Turma Recursal em casos similares. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002517175, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado 

em 08/07/2010)”. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com 

todas as vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se 

pode pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode 

almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer 

valor ser definido não por conta exatamente de bom senso (pois de 

impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito) ou 

seja lá o que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a 

comunidade social. Ao se optar em CONVIVER, deve-se saber que a 

história será permeada de percalços, pois assim o é o trato humano (ser 

social, mas não pacífico). Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que 

revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, 

levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) pré-fixados 

(impede casuísmo): i. Estrutura psicológica dos envolvidos (se pessoas 

físicas); ii. Relação anterior entre os envolvidos; iii. Histórico de condutas 

assemelhadas (critério pedagógico); iv. Valores específicos (evitar 

disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por 

exemplo); v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em 

seu aspecto de prejuízo). Do que se estruturou, tem-se a discussão 

acerca de serviço não prestado, entre pessoas jurídicas que NÃO 

mantinham relação empresarial frequente (valoração positiva para a 

requerida), não comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração 

positiva para a requerida), inexistindo indicativo de outros problemas 

semelhantes (valoração positiva para a requerida). Partindo-se de 

parâmetro conhecido e objetivo, o salário mínimo, avaliando os caracteres 

do caso concreto, fixa-se o valor de indenização em R$1.045,00. No que 

pertine ao dano material, entendo que deve a empresa ré indenizar a 

reclamante pelo dano material sofrido em razão do deslocamento no valor 

de R$ 41,87 (quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) como 

demonstra recibo de deslocamento anexo ID 23995428. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para condenar a reclamada GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. a pagar a parte reclamante VERA 

LÚCIA DO NASCIMENTO o valor de R$ 1.045,00, a título de indenização por 

danos morais. Incidem juros de 1% desde o evento danoso (data da 

ciência do cancelamento), conforme Enunciado 54 da Súmula do STJ, art. 

406 do Código Civil e art. 161, §1º, do CTN, isso até a data desta 

sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa 

SELIC. CONDENO ainda a reclamada ao pagamento de de R$ 41,87 

(quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), a título de danos 

materiais, atualizado pela SELIC desde a data do evento (reembolso). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGA-SE, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010131-50.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. MARCILIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARDSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que se manifeste sobre o cumprimento 

negativo do mandado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-70.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON CORREIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REU)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-27.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-88.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, SE MANIFESTE 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA RETRO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000764-92.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA LIBERALESSO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000764-92.2019.8.11.0107. REQUERENTE: 

ELSA MARIA LIBERALESSO FERRARI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS. 1. Os autos tramitaram regularmente até o 

momento, motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do 

artigo 357 do NCPC. As partes litigantes são legítimas e estão bem 

representadas nos autos, não havendo irregularidades e/ou nulidades 

procedimentais a serem corrigidas. 2. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na inicial e contestação. 3. Em 

prosseguimento, DEFIRO a produção de prova oral, consistente em oitiva 

de testemunhas e depoimento pessoal da(s) parte(s) litigante(s). Para 

tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

designando desde logo o DIA 21 DE JULHO DE 2020, ÀS 14H, para 

audiência de instrução, debates e julgamento. 4. Ressalto que caberá aos 

próprios advogados das partes intimar as respectivas testemunhas para 

comparecimento à audiência, independentemente de intimação judicial, 

consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as 

hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal. Consigno que as 

partes deverão comparecer para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as 

suas intimações pessoais, e consignando-se no mandado a advertência 

contida no citado artigo. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000147-98.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000147-98.2020.8.11.0107. AUTOR: 

MARIO MARCIO MENDES DA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de Embargos de Terceiro 

com pedido Tutela Antecipada opostos por MARIO MÁRCIO MENDES DA 

SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, já qualificados, 

aduzindo, em suma, que em 31/10/2018 comprou do requerido Arnon 

Soares Vandes o veículo descrito na exordial, contudo não realizou a 

transferência do bem para sua titularidade, ensejando assim a constrição 

realizada. Esclarece que detém de procuração específica datada de 

01/02/2019 para formalizar o ato, ou seja, a venda se deu antes da 

instituição embargada ajuizar a ação em face do anterior proprietário. 

Assim, pugna pela remoção da restrição efetivada em seu veículo, por 

este juízo, nos autos da ação de improbidade administrativa de nº 

1000092-84.2019.8.11.0107, na plataforma do Sistema RENAJUD, bem 

como pela concessão da gratuidade judiciária. A inicial veio instruída com 

documentos. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC, RECEBO a petição inicial. Proceda ao 

a p e n s a m e n t o / a s s o c i a ç ã o  d e s t e  f e i t o  a o s  a u t o s  n º 

1000092-84.2019.8.11.0107, certificando o necessário. Da gratuidade 

judiciária. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao embargante 

(art. 99, § 3º, CPC), advertindo-o de que a benesse poderá ser revogada 

se no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições de 

arcar com as custas e despesas processuais. Da tutela antecipada Com 

efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é 

possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 

300, § 3º, NCPC). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). In casu, observa-se que o embargante, terceiro alheio ao 

feito de improbidade, foi atingido pela constrição realizada no processo nº 

1000092-84.2019.8.11.0107, em que figura como requerido Arnon Soares 

Vandes e outros, sendo, o primeiro, o antigo proprietário do carro indicado 

pelo embargante, conforme se denota no CRV trazido aos autos. No verso 

do documento indicado comprova-se que a venda do bem se deu em 

31/10/2018, bem antes do ingresso da ação de improbidade (22/02/2019), 

ou seja o negócio foi realizado de boa-fé, nada tendo que se falar em 

tentativa de prejudicar a ação em comento, tanto é assim que foi realizado 

o reconhecimento das firmas em cartório. É possível, também, auferir a 

existência de procuração específica para a transferência do carro, datada 

de 01/02/2019. Assim, temos que a probabilidade do direito está evidente 

no feito, pois restou comprovada a justa propriedade do embargante para 

com o bem, conforme demonstrado pelo CRV e pela procuração, tendo a 

constrição ferido seu direito patrimonial. Denoto, igualmente, o perigo de 

dano, pois a restrição aplicada no bem prejudica o seu direito de usar, 

gozar e dispor do mesmo, mormente pelo fato de, possivelmente, ter o 

veículo apreendido quando passar por uma blitz, haja vista que a restrição 

é de circulação. Nesta ótica, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida na inicial e determino a suspensão da 

medida constritiva levada a efeito no bem do embargante, a saber: VW/ 

GOL 1.0 GIV, placa: OWQ-2195, chassi: 9BWAA05W8EP055931. Proceda 

a retirada da restrição pelo Sistema RENAJUD. Cite-se a parte 

embargada/MPE, por meio do Sistema do Pje, para oferecer sua 
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contestação no prazo legal. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-13.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ADRIANO LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000278-13.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): JULIO ADRIANO LIMA RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Compulsando os autos, verifico ser necessária a 

realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o 

Dr. José Carlos Muniz, que atende no Hospital Municipal desta urbe, o qual 

deverá cumprir o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). A data da 

realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado. Com 

fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo 

ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais). Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE as partes acerca 

do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial 

ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. 

Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As partes poderão 

arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, 

incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a normativa do 

art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Após 

as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me 

os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000440-08.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SEZANI LUIZA GAUCHA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000440-08.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: SEZANI LUIZA GAUCHA COIMBRA REQUERIDO: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de 

ação de retificação de registro civil de SEZANI LUIZA GAUCHA SANTOS. 

Na inicial, a parte autora relata que ocorrera um equívoco em seu registro 

de casamento, no qual o nome de sua genitora, senhora Maria Alves 

Dionisio Teixeira, fora grafado como “Maria Dionizia dos Santos.”. Instado 

a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela dilação probatória, visto 

que os únicos documentos pessoais apresentados pela parte autora, 

dizem respeito à cópia da certidão de casamento e documento de 

identidade expedido após o registro da referida certidão. Pois bem. Defiro 

o pedido da parte autora e, por conseguinte, determino que oficie-se ao 

Cartório de 2º Ofício de Barra do Garças – MT, solicitando cópia das 

folhas do livro de registro de nascimento de SEZANI LUIZA GAUCHA 

SANTOS. Não exitoso, intime-se a requerente para juntar aos autos 

documentos pessoais expedidos anteriormente ao seu registro de 

casamento, ou demais provas que entender adequadas. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 26 de março de 2020. ____________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010052-16.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 26 de março de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010113-71.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 26 de março de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-05.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE (EXEQUENTE)

IVANILDO FERREIRA DO ARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010109-05.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: IVANILDO FERREIRA DO ARTE, 

REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE EXECUTADO: OI S/A, OI 

BRASILTELECOM Cumpra-se a determinação constante no ID 26555559. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 26 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000460-96.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA SELMA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000460-96.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ABADIA SELMA BATISTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VALTUIR PEREIRA DA SILVA Tratam-se os 

presentes autos de pedido de alvará judicial em nome de herdeira de 

falecido. A parte autora juntou aos autos a certidão de óbito do de cujus. 

Assim, defiro o pleito inicial e determino que seja oficiado a 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, CNPJ: 

45.441.789/0001-54, localizada na Avenida. Sen. Roberto Simonsen, 304 - 

Santo Antonio / São Caetano do Sul - SP | CEP: 09530-401, para que 

informe eventual existência de plano de consórcio em nome do de cujus, 

Sr. VALTUIR PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 004.963.311-24, 

assim como os seus saldos atualizados. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 

26 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-74.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000121-74.2018.8.11.0106. REQUERENTE: DOMINGAS RIBEIRO DA 

SILVA BISPO REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Sendo tempestivo 

o recurso inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o 

comprovante de recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, 

a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o 

recorrido para manifestar-se no prazo legal. Após, encaminhem-se eles à 

egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 26 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8010280-25.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO INACIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA ALVES TOMAZ (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010280-25.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ADAO INACIO RIBEIRO 

INTERESSADO: SEBASTIANA ALVES TOMAZ Considerando que o valor 

constante na conta bancária do de cujus é dissonante do informado na 

inicial, intime-se a parte autora para manifestar-se. Concordando com o 

informado, desde já deve a parte informar se deseja a expedição de 

alvará diretamente à agência bancária, ou se prefere a utilização dos 

sistemas do Tribunal de Justiça, que eventualmente podem demorar mais. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 26 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-44.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CARDOSO ROMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010324-44.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LEIDIANE CARDOSO ROMAS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 
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ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 
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Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 
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dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 
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autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010532-28.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GERALDA DE ARAUJO SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 
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ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 
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sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 
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em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010397-16.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ADEMAR CANDIDO DE MELO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 
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intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 
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Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 
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que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 
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dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010386-84.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GILVAR DA COSTA ROSA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 
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possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 
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indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 
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crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO DOMINGOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010169-41.2016.8.11.0106. REQUERENTE: EDINHO DOMINGOS DA CRUZ 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 
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coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 
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ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 
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sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010371-18.2016.8.11.0106. REQUERENTE: DJALMA SOUSA BARBOSA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 
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condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 
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senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 
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Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 
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ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GALVAO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010506-30.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GILBERTO GALVAO PINTO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 
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ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 
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sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 
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em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010571-25.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ZILMA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 
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intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 
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Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 
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que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 
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dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010406-75.2016.8.11.0106. REQUERENTE: SILVANA DE SOUZA SILVA 

COUTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 
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Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 
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Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 
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não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010570-40.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ZILMA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 
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tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 
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ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 
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que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010334-88.2016.8.11.0106. REQUERENTE: EVERALDO LUCAS 

MACHADO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 
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feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 
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há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 
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prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 
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por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-14.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010714-14.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LEOMAR RODRIGUES LOPES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 
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Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 
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tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 
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n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010573-92.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ZILMA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 150 de 646



da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 
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Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 
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causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 
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deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000024-11.2017.8.11.0106. REQUERENTE: IVSON DO MONTE SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 
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desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 
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fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 
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pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUECIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010072-41.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LUECIA OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 
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tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 
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ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 
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que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010143-77.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: GALBENILTON LOBATO DA 

SILVA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 
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comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 
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ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 
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inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 
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Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010493-31.2016.8.11.0106. REQUERENTE: DAUVALI MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 
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toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 
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a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 
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no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010572-10.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ZILMA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 
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de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 
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anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 
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endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 
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somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010180-70.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: JACKSON SOUZA MIE 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 
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constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 
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8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 
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idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010184-10.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA GOMES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010184-10.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: LUANDA GOMES DE JESUS 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 
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a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 
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senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 
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seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010374-70.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA 

FERNANDES CARDOSO MENDES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória 

proposta contra a operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência 

de centenas de outras ações similares propostas pelo mesmo causídico 

nesta comarca, foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu 

trâmite, podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 
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utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 
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possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 
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que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 
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mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010396-31.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ADEMAR CANDIDO DE MELO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 
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alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 
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consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 
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endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010407-60.2016.8.11.0106. REQUERENTE: SILVANA DE SOUZA SILVA 

COUTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 
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referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 
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numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 
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competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 
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que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010256-94.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MARCOS PAULO PINHEIRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 
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constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 
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8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 
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idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 193 de 646



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010540-05.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: DAVIDE FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 
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tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 
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ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 
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que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010490-76.2016.8.11.0106. REQUERENTE: OSMAR CLEMENTE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 
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feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 
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há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 
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prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 
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por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010285-47.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JAIR DIAS FILHO REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação indenizatória proposta contra a operadora telefônica TIM CELULAR 

S.A.. À equivalência de centenas de outras ações similares propostas 

pelo mesmo causídico nesta comarca, foram verificadas inúmeras 

ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser citado, conforme 

anterior decisão que determinara a suspensão provisória dos autos, a 

existência de suspeita de que vários dos autores sequer residiriam na 

cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento da existência 

da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – em vários feitos 

– das assinaturas apostas nos documentos de identificação 

apresentados, quando comparados à mesma firma aposta não somente 

nos instrumentos particulares de procuração, quanto também na ata de 

audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente explicada 

nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 (quatorze) de 

Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança ajuizado pelo 

causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado sob o n.º 

1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais intercorrências foram 

verificadas, é possível notar a grande semelhança da grafia do advogado 

proponente da ação com a rubrica aposta na ata de audiência 

supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de referidas 

constatações, fora determinado por este juízo que fosse intimado 

pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o Sr. Oficial 

de Justiça certificasse a correção do endereço informado. Após a 

determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação cabal das 

negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos que 

iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da fase 

processual em que ela se encontra. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande similaridade das 

ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas pelo mesmo 

causídico proponente da presente ação, e que foram ajuizadas em massa 

nesta comarca (o que, inclusive, influenciou negativamente, e por anos, a 

taxa de congestionamento processual desta unidade jurisdicional), mister 

a resolução conjunta de todas elas, independentemente da fase 

processual em que se encontram, tendo em vista a ausência antecedente 

de um pressuposto processual de validade do processo, qual seja 

competência do juízo, bem como a presença de outras irregularidades 

insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca de Novo São Joaquim 

Conforme mencionado na decisão anterior “na comarca de Novo São 

Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil habitantes), haveriam mais de 

1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o que equivaleria a praticamente 

1/6 (um sexto) de todas as ações do Estado, razão pela qual há suspeitas 

concretas da existência de irregularidades processuais e materiais”. Após 

referida constatação, fora determinada a suspensão processual do 

presente feito, sendo na mesma oportunidade determinada a expedição de 

mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que intimasse pessoalmente a 

parte supostamente autora da ação, bem como certificasse se o endereço 

declinado na inicial realmente condizia com o endereço da parte. Pelo 

compulso da certidão acostada ao feito, pode-se cristalinamente verificar 

que o requerente nunca residira na comarca de Novo São Joaquim, sendo 

alguns comprovantes de endereço utilizados para comprovar a residência 

da parte totalmente dissonantes da realidade de fato. Para ilustrar a 

presente decisão, cabível aqui a menção à algumas de referidas 

certidões, somente para bem parametrizar o ocorrido: 1. Autos n.º 

8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de novembro de 2019, 

por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado de Constatação, 

diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o 

mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo ativo reside ou 

já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão daquele logradouro, 

não localizei o numero 0 (zero), então passei a diligenciar em busca da 

Parte Autora, com fito de localizar a residência do mesmo, e assim 

constatar o endereço, porém não foi possível localizar a residência que o 

polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela residência, entrevistei 

alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 

7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor Fagner Ferreira, residente 

na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o senhor Melquides Mendes de 

Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que 

estes moradores disseram desconhecer LEIDIANE CARDOSA ROMAS. 

Diante destas informações, não foi possível constatar o endereço, ou se o 

polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos n.º 8010532-28.2016.811.0106 

Certifico que, em cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta 

comarca, processo nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a 

Rua Sete, nesta no dia 11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão 

daquela rua não localizei o numero zero, em seguida tentei localizar o polo 

ativo, porém não foi possível, entrevistei vários moradores daquela rua 

entre eles os Srs. José Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo 

“Leite”, que disseram desconhecer o polo ativo. Diante destas 

informações não foi possível constatar o endereço e nem mesmo se o 

polo ativo já morou naquela rua. Em seguida dirigi-me a diversos locais 

desta cidade e mesmo assim não obtive nenhuma informação do polo ativo 

que pelo visto é desconhecido nesta cidade. 3. Autos n.º 

8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de novembro de 2019, 

por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado de Constatação, 

diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o 

mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo ativo reside ou 

já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão daquele logradouro, 

não localizei o numero 0 (zero), então passei a diligenciar em busca da 

Parte Autora, com fito de localizar a residência do mesmo, e assim 

constatar o endereço, porém não foi possível localizar a residência que o 

polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela residência, entrevistei 

alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 

7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor Fagner Ferreira, residente 

na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o senhor Melquides Mendes de 

Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que 

estes moradores disseram desconhecer GILVAR DA COSTA ROSA. 

Diante destas informações, não foi possível constatar o endereço, ou se o 

polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos n.º 8010334-88.2016.811.0106 

Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, às 16h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Cibrazem,292, constatei 

o endereço, e no local reside o senhor Gabriel Galtamas há 

aproximadamente cinco anos e disse que desconhece o polo ativo 

EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais informações, ficou 

constatado o endereço, porém não foi possível dizer se o polo ativo já 

residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 Aos 25 dias do 

mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento ao mandado de 

constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo Branco, 68, SN, 

conforme consta no mandado. Porém não localizei em toda extensão 
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daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar alguns 

moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor Nilton 

Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 
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a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 
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no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010006-61.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: MARIANO AUGUSTO ARANTES 

DE PAULA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 
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intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 
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nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 
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quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 
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comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010185-92.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LUANDA GOMES DE JESUS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 
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Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 
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Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 
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não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010499-38.2016.8.11.0106. REQUERENTE: DAUVALI MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 
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tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 
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ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 
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que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010502-90.2016.8.11.0106. REQUERENTE: VALDIVINO FERNANDES DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 
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feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 
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há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 
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prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 
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por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010273-33.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GILVANI MARQUES 

DORNELIO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 
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Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 
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tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 
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n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010333-06.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ADAO AFONSO SOBRINHO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 
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de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 
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anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 
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endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 
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somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010441-35.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ANTONIO DONIZETE 

FERREIRA BARBOZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 
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desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 
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fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 
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pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010496-83.2016.8.11.0106. REQUERENTE: CARLOS DIVINO VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 
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nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 231 de 646



informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 
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exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010389-39.2016.8.11.0106. REQUERENTE: VALDIVINO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 
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ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 
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Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 
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dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 
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autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010537-50.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JULIAO SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 
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ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 
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sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 
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em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VICENTE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010348-72.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JULIO CESAR VICENTE DE 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 
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intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 
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Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 
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que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 
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dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010445-72.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: WANDERLEY PEREIRA DE LIMA 

PRADO EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 244 de 646



possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 
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indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 
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crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010701-15.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JULIO CESAR VICENTE DE 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 
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de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 
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segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 
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Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010515-89.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 
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oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 
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residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 
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constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 
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no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010307-08.2016.8.11.0106. REQUERENTE: RAINE PEREIRA LIMA 

QUEIROZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 
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informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 
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Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 
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analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010696-90.2016.8.11.0106. REQUERENTE: FRANCISCO DONIZETTI 

CAMARGOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 
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Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 
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localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 
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comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 
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condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010228-29.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: DIVINA BENEDITA DA SILVA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 
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o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 
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foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 
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Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010494-16.2016.8.11.0106. REQUERENTE: CARLOS DIVINO VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 
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CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 
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residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 
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"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010274-18.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GILVANI MARQUES 

DORNELIO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 
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determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 270 de 646



residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 
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presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 
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9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010438-80.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ANTONIO DONIZETE 

FERREIRA BARBOZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 
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desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 
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endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 
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territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010440-50.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ANTONIO DONIZETE 

FERREIRA BARBOZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 
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Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 
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em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 
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demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 
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conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010702-97.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JULIO CESAR VICENTE DE 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 
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nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 
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este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 
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Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010335-73.2016.8.11.0106. REQUERENTE: FRANCISCO DONIZETTI 

CAMARGOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 
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por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 
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53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 
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que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010232-66.2016.8.11.0106. REQUERENTE: DANIEL GOMES DE JESUS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 
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Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 
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diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 
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que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 
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feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010439-65.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ANTONIO DONIZETE 

FERREIRA BARBOZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 
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Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

prédio como moradora no imóvel. 14. Autos n.º 
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8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 
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somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010433-58.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MELINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 
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explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 
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Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 
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dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 
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III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010442-20.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ANTONIO DONIZETE 

FERREIRA BARBOZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 
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constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 
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8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 
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nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-24.2016.8.11.0106

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 301 de 646



Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010390-24.2016.8.11.0106. REQUERENTE: VALDIVINO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 
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Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 
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exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 
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PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010238-73.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ELIENE TUBIAS DE JESUS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 
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comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 
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Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 
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determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 
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recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010533-13.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JULIAO SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 
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n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 
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este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 311 de 646



ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010434-43.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MELINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 
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explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 
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Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 
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dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 
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III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010638-87.2016.8.11.0106. REQUERENTE: WILLIAN ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 
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n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 
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SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 
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juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010435-28.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MELINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 
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residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 
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endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 
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ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-42.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILY VALERIA DA SILVA AKERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010350-42.2016.8.11.0106. REQUERENTE: KAMILY VALERIA DA SILVA 

AKERLEY REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 323 de 646



habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 
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o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
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Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 
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todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010516-74.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010516-74.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 
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n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 
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este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 329 de 646



ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010517-59.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GILBERTO GALVAO PINTO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 
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não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 
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13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 
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Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 
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vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010310-60.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ADRIANO JOSE CAMPOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 
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há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 
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8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 
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mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010641-42.2016.8.11.0106. REQUERENTE: RODRIGUES FERREIRA 

TAVARES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 
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no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 
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8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 
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deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010460-41.2016.8.11.0106. REQUERENTE: RUBENS INACIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 
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de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 
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Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 
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audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 
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processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-69.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

QUIRINO SOARES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010387-69.2016.8.11.0106. REQUERENTE: QUIRINO SOARES 

GUIMARAES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 
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GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 
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ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 
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da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010528-88.2016.8.11.0106. REQUERENTE: SIMONE DIAS LIMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 348 de 646



em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 
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determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 
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nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 
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artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010431-88.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MELINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 
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Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 
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oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 
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merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 
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Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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VALDIVINO FERNANDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010501-08.2016.8.11.0106. REQUERENTE: VALDIVINO FERNANDES DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 
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parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 357 de 646



de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 
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existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010276-85.2016.8.11.0106. REQUERENTE: RAFAEL VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 
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do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 
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nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 
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inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 
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processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010492-46.2016.8.11.0106. REQUERENTE: CARLOS DIVINO VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 
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senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 
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habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 
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indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010322-74.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 
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residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 
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referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 
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local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 
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e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010344-35.2016.8.11.0106. REQUERENTE: IRACEMA ALVES DE MORAIS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 
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residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 
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trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 
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distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 
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Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010505-45.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ROZELENE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 
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localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 
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todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 
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desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010529-73.2016.8.11.0106. REQUERENTE: SIMONE DIAS LIMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 
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independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 
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Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 
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comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 380 de 646



claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010536-65.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ROSIMAR GONCALVES DE 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 
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Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 
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que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 
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relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010514-07.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 
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residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 
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referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 
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local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 
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e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010388-54.2016.8.11.0106. REQUERENTE: QUIRINO SOARES 

GUIMARAES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 388 de 646



residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 
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trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 
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distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 
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Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010512-37.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GILBERTO CARVALHO LEAL 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 
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localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 
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todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 
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desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010404-08.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LAFAIETE RAMOS LOBO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 
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independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 
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Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 
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comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 
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claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010497-68.2016.8.11.0106. REQUERENTE: DAUVALI MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 
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Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 
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escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 
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documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010282-92.2016.8.11.0106. REQUERENTE: RAIANNE ALVES CARDOSO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 
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citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 
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utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 
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processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 
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nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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GILBERTO CARVALHO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010513-22.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GILBERTO CARVALHO LEAL 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 
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residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 
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no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 
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se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010345-20.2016.8.11.0106. REQUERENTE: IRACEMA ALVES DE MORAIS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 
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Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 
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8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 
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teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000072-33.2018.8.11.0106. REQUERENTE: EDILSON ALVES SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 413 de 646



do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 
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nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 
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inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 
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processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010257-79.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MARCOS PAULO PINHEIRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 
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senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 
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habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 
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indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010430-06.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MELINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 
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residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 
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referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 
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local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 
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e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010332-21.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ADAO AFONSO SOBRINHO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 
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residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 
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trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 
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distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 
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Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010467-33.2016.8.11.0106. REQUERENTE: FERNANDA ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 
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coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 
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determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 
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8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010461-26.2016.8.11.0106. REQUERENTE: RUBENS INACIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 431 de 646



unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 
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constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 
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Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 
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quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010022-78.2017.8.11.0106. REQUERENTE: JOSE DIVINO NUNES DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 
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há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 
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o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 
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consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010601-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010601-60.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ARIANNE STEFFANI 

GONCALVES QUEIROZ DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória 

proposta contra a operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência 

de centenas de outras ações similares propostas pelo mesmo causídico 

nesta comarca, foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu 

trâmite, podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 
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tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 
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autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 
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(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 
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responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010068-04.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: JOAO DARCK SOUZA DA 

SILVA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 
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Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 
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sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 
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de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 
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Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010017-90.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LUIS PAULO RIBEIRO 

MENEZES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 
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parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 
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de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 448 de 646



existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010495-98.2016.8.11.0106. REQUERENTE: DAUVALI MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 
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vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 
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obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 
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indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 
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não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010362-56.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: PABLINA TEIXEIRA DOS REIS 

LEITE EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 
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Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 
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escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 
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documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010336-58.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GILVANETE SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 
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citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 
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utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 
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processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 
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nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010339-13.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ALESSANDRA NOVAIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 
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mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 
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SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 
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declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 
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do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010568-70.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ZILMA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 
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CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 
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processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 
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YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010218-82.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ROBISON ANDRE NORBERTO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 
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unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 
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constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 
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Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 
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quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010179-85.2016.8.11.0106. REQUERENTE: EVA ADRIANE AFONSO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 
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residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 
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fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 
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praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010507-15.2016.8.11.0106. REQUERENTE: GILBERTO GALVAO PINTO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 
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citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 
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utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 
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processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 
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nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010075-30.2015.8.11.0106. REQUERENTE: NUBIO CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 
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residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 
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no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 
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se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010351-27.2016.8.11.0106. REQUERENTE: KAMILY VALERIA DA SILVA 

AKERLEY REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 
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Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 
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8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 
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teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010535-80.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ROSIMAR GONCALVES DE 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 
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negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 
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desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 
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verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 488 de 646



Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010266-41.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO BATISTA LIMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 
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residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 
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fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 
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praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010503-75.2016.8.11.0106. REQUERENTE: VALDIVINO FERNANDES DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 
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verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 
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este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 
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endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 
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instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010311-45.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ADRIANO JOSE CAMPOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 
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diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 
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Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 
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autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 
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dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010265-56.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO BATISTA LIMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 
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CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 
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processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 
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YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010249-05.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LEUDILENES PURCENA ROSA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 
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negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 
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desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 
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verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 
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Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-70.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010277-70.2016.8.11.0106. REQUERENTE: RAFAEL VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 
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residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 
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fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 
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praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010177-18.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA PEREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 
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dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 
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referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 
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como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 
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declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010283-77.2016.8.11.0106. REQUERENTE: RAIANNE ALVES CARDOSO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 
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residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 
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no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 
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se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010261-19.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LEOVANIA ROSA 

FERNANDES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 
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coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 
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determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 
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8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010250-87.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LEUDILENES PURCENA ROSA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 
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independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 
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Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 
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comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 
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claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010264-71.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO BATISTA LIMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 
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Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 
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que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 
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relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010347-87.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JULIO CESAR VICENTE DE 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 
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dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 
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referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 
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como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 
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declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010569-55.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ZILMA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 
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residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 
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no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 
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se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010248-20.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: LEUDILENES PURCENA ROSA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 
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coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 
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determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 
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8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000030-18.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: RAIANE CRISTINA DE MORAIS 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 
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vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 
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obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 
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indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 
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não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010316-67.2016.8.11.0106. REQUERENTE: CELSO PEREIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 
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Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 
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que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 
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relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010432-73.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MELINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 
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dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 
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referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 
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como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 
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declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010315-82.2016.8.11.0106. REQUERENTE: CELSO PEREIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 
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residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 551 de 646



no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 
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se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010422-29.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: WIRIS VIEIRA DE JEUS 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 
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coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 
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determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 
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8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010267-26.2016.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO BATISTA LIMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 
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unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 
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constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 
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Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 560 de 646



quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010239-58.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ELIENE TUBIAS DE JESUS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 
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Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 
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escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 
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documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010306-23.2016.8.11.0106. REQUERENTE: RAINE PEREIRA LIMA 

QUEIROZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 
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citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 
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utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 
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processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 
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nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010193-69.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ROBSON BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação indenizatória proposta contra a operadora 

telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de outras 

ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, foram 

verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, podendo ser 

citado, conforme anterior decisão que determinara a suspensão provisória 

dos autos, a existência de suspeita de que vários dos autores sequer 

residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento 

da existência da ação. Isso porque verificara-se grande discrepância – 

em vários feitos – das assinaturas apostas nos documentos de 

identificação apresentados, quando comparados à mesma firma aposta 

não somente nos instrumentos particulares de procuração, quanto também 

na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora minudenciadamente 

explicada nas informações prestadas por este juízo, na data de 14 

(quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de Segurança 

ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada – tombado 

sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 
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residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 
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trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 

determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 
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distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 

8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 
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Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010359-04.2016.8.11.0106. REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória proposta contra a 

operadora telefônica TIM CELULAR S.A.. À equivalência de centenas de 

outras ações similares propostas pelo mesmo causídico nesta comarca, 

foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, 

podendo ser citado, conforme anterior decisão que determinara a 

suspensão provisória dos autos, a existência de suspeita de que vários 

dos autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, 

tinham conhecimento da existência da ação. Isso porque verificara-se 

grande discrepância – em vários feitos – das assinaturas apostas nos 

documentos de identificação apresentados, quando comparados à mesma 

firma aposta não somente nos instrumentos particulares de procuração, 

quanto também na ata de audiência de conciliação. Tal situação fora 

minudenciadamente explicada nas informações prestadas por este juízo, 

na data de 14 (quatorze) de Agosto de 2019, no bojo do Mandado de 

Segurança ajuizado pelo causídico em questão – cuja liminar fora negada 

– tombado sob o n.º 1011546-91.2019.811.0000, em trâmite na Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que, nos feitos onde tais 

intercorrências foram verificadas, é possível notar a grande semelhança 

da grafia do advogado proponente da ação com a rubrica aposta na ata 

de audiência supostamente efetivada com parte autora da ação. Diante de 

referidas constatações, fora determinado por este juízo que fosse 

intimado pessoalmente o autor da ação e, na mesma oportunidade, que o 

Sr. Oficial de Justiça certificasse a correção do endereço informado. 

Após a determinação em questão, sobreviera aos autos a confirmação 

cabal das negatividades outrora suspeitas, razão pela qual, pelos motivos 

que iremos declinar, o caso é de extinção da ação independentemente da 

fase processual em que ela se encontra. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Considerando a grande 

similaridade das ações contra a operadora TIM CELULAR S.A. propostas 

pelo mesmo causídico proponente da presente ação, e que foram 

ajuizadas em massa nesta comarca (o que, inclusive, influenciou 

negativamente, e por anos, a taxa de congestionamento processual desta 

unidade jurisdicional), mister a resolução conjunta de todas elas, 

independentemente da fase processual em que se encontram, tendo em 

vista a ausência antecedente de um pressuposto processual de validade 

do processo, qual seja competência do juízo, bem como a presença de 

outras irregularidades insanáveis. Da Incompetência do Juízo da Comarca 

de Novo São Joaquim Conforme mencionado na decisão anterior “na 

comarca de Novo São Joaquim, com pouco mais de 5000 (cinco mil 

habitantes), haveriam mais de 1000 (mil) ações judiciais contra a TIM, o 

que equivaleria a praticamente 1/6 (um sexto) de todas as ações do 

Estado, razão pela qual há suspeitas concretas da existência de 

irregularidades processuais e materiais”. Após referida constatação, fora 

determinada a suspensão processual do presente feito, sendo na mesma 

oportunidade determinada a expedição de mandado ao Sr. Oficial de 

Justiça para que intimasse pessoalmente a parte supostamente autora da 

ação, bem como certificasse se o endereço declinado na inicial realmente 

condizia com o endereço da parte. Pelo compulso da certidão acostada ao 

feito, pode-se cristalinamente verificar que o requerente nunca residira na 

comarca de Novo São Joaquim, sendo alguns comprovantes de endereço 

utilizados para comprovar a residência da parte totalmente dissonantes da 

realidade de fato. Para ilustrar a presente decisão, cabível aqui a menção 

à algumas de referidas certidões, somente para bem parametrizar o 

ocorrido: 1. Autos n.º 8010324-44.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês de 

novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao Mandado 

de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim Alto da 

Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se o polo 

ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

LEIDIANE CARDOSA ROMAS. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 2. Autos 

n.º 8010532-28.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

do MM. Juiz  de Dire i to ,  desta  comarca,  processo 

nº8010532-28.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre eles os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 3. Autos n.º 8010386-84.2016.811.0106 Aos 13 dias do mês 

de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

GILVAR DA COSTA ROSA. Diante destas informações, não foi possível 

constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 4. Autos 

n.º 8010334-88.2016.811.0106 Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, 

às 16h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até a 

Rua Cibrazem,292, constatei o endereço, e no local reside o senhor 

Gabriel Galtamas há aproximadamente cinco anos e disse que 

desconhece o polo ativo EVERALDO LUCAS MACHADO. Diante de tais 

informações, ficou constatado o endereço, porém não foi possível dizer 

se o polo ativo já residiu no local. 5. Autos n.º 8010169-41.2016.811.0106 

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 13h00min em cumprimento 

ao mandado de constatação, diligenciei até a Rua Presidente Castelo 

Branco, 68, SN, conforme consta no mandado. Porém não localizei em 

toda extensão daquele logradouro o numero 68, então passei a entrevistar 

alguns moradores, com a finalidade de localizar o polo ativo. O senhor 

Nilton Manoel Farias Souza, residente naquela Rua desde 1992 disse que 

desconhece EDINHO DOMINGOS DA CRUZ como residente naquele 

logradouro, porém obtive a informação de que EDINHO é irmão do senhor 

Otacides da Bicicletaria, diligenciei até o local e o senhor Otacides disse 

que seu irmão EDINHO DOMINGOS DA CRUZ atualmente encontra-se 

residindo em Nova Xavantina MT, e desconhece que ele já tenha morado 

na Rua Castelo Branco. Diante de tais informações, não foi possível 

constatar o endereço. 6. Autos n.º 8010397-16.2016.811.0106 Certifico 

que em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI a existência do endereço indicado no mandado (Rua Um, 95, 

Jardim das Palmeiras, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 
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coordenadas geográficas 14º54’54.7”S 53º01’20.8”W. Contudo, não 

localizei ADEMAR CANDIDO DE MELO no sobredito endereço, não sendo a 

parte conhecida dos vizinhos. A residência indicada no mandado (numeral 

95) está aparentemente abandonada. Segundo informado pela senhora 

Lucelena José de Carvalho, vizinha de frente, não há ninguém residindo 

no local e a proprietária, senhora Carmelita, está morando em Barra do 

Garças/MT. A senhora Lucelena acrescentou que várias pessoas 

residiram no local a título de aluguel, não sabendo informar se o senhor 

ADEMAR residiu ali. No mesmo sentido, foram as informações prestadas 

por outros vizinhos. 7. Autos n.º 8010506-30.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento à decisão exarada nos autos acima mencionados, 

CONSTATEI existência do endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden 

de Menezes, 0, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), 

coordenadas geográficas 14º55’10.2”S 53º01’16.7”W. Contudo, em 

nenhuma das diligências realizadas localizei GILBERTO GALVAO PINTO no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos atuais ocupantes 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 5960118) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. O imóvel em questão é um ponto comercial onde 

atualmente funciona a empresa Sementes Granada e é alugado pelo 

senhor Marcondes, que informou locar o imóvel há aproximadamente 05 

(cinco) anos, acrescentando que desconhece a parte autora. Informo, 

ainda, que o presente endereço também foi indicado como pertencente ao 

senhor WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (autos PJe 

8010445-72.2016.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça. Ademais, no processo acima mencionado foi 

utilizado como comprovante de endereço – além da procuração indicando 

referido local – a fatura de energia com unidade consumidora nº 5960118, 

referência 11/2015, vencimento em 23/11/2015, a mesma dos presentes 

autos. Por ser verdade, estando devidamente cumprida a constatação 

determinada e estando à disposição para quaisquer outras diligências que 

se entenda de rigor, dou fé. 8. Autos n.º 8010371-18.2016.811.0106 Aos 

13 dias do mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em 

cumprimento ao Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, s/n, no 

Bairro Jardim Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o 

endereço e se o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar 

em toda extensão daquele logradouro, não localizei a residência do polo 

ativo, então passei a diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de 

localizar a residência do mesmo e assim constatar o endereço, porém não 

foi possível localizar a residência que o polo ativo reside ou tenha residido. 

Na busca pela residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor 

Jose Pinheiro Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 

anos, o senhor Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao 

numero 172, e o senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, 

nº 8, residente há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram 

desconhecer DJALMA SOUSA BARBOSA. Diante destas informações, 

não foi possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela 

rua. 9. Autos n.º 8010570-40.2016.811.0106 Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo 

nº8010570-40.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 

11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei 

o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi 

possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José 

Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram 

desconhecer o polo ativo. Diante destas informações não foi possível 

constatar o endereço e nem mesmo se o polo ativo já morou naquela rua. 

Em seguida dirigi-me a diversos locais desta cidade e mesmo assim não 

obtive nenhuma informação do polo ativo que pelo visto é desconhecido 

nesta cidade. 10. Autos n.º 8010571.25.2016.811.0106 Aos 13 dias do 

mês de novembro de 2019, por volta das 16h00min em cumprimento ao 

Mandado de Constatação, diligenciei até a Rua 7, 0, s/n, no Bairro Jardim 

Alto da Colina, tendo o mandado a finalidade de constatar o endereço e se 

o polo ativo reside ou já residiu no local. Após diligenciar em toda extensão 

daquele logradouro, não localizei o numero 0 (zero), então passei a 

diligenciar em busca da Parte Autora, com fito de localizar a residência do 

mesmo, e assim constatar o endereço, porém não foi possível localizar a 

residência que o polo ativo reside ou tenha residido. Na busca pela 

residência, entrevistei alguns moradores, sendo o senhor Jose Pinheiro 

Dantas, residente na Rua 7, nº 5, há aproximadamente 13 anos, o senhor 

Fagner Ferreira, residente na Rua 7, s/n, em frente ao numero 172, e o 

senhor Melquides Mendes de Souza, residente na Rua 7, nº 8, residente 

há mais de 20 anos, sendo que estes moradores disseram desconhecer 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. Diante destas informações, não foi 

possível constatar o endereço, ou se o polo ativo já residiu naquela rua. 

11. Autos n.º 8010406-75.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à 

decisão exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência 

do endereço indicado no mandado (Avenida Oscar Zaiden de Menezes, 

1289, Centro, neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas 

geográficas 14º54’51.3”S 53º01’08.9”W. Contudo, não localizei SILVANA 

DE SOUZA SILVA COUTO no sobredito endereço, não sendo a parte 

conhecida dos atuais ocupantes tampouco dos vizinhos. No local existe 

um escritório de advocacia pertencente ao senhor Douglas Rodrigues 

Martins, OAB/MT nº 19.909. Segundo o referido profissional, a senhora 

SILVANA não é sua cliente. O causídico informou que possui o escritório 

no mencionado endereço desde o ano de 2015 e que já chegou a 

trabalhar com outro advogado no local, o senhor YAN DIEGO TIMÓTEO, 

sendo cada um responsável por seus próprios clientes. Informo, por 

oportuno, que o presente endereço também foi indicado como pertencente 

ao senhor JOÃO DACK SOUZA DA SILVA (autos PJe 

8010068-04.2016.8.11.0106), e também ao senhor CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA (autos PJe 8010492-46.2016.8.11.0106 e autos PJe 

8010496-83.2016.8.11.0106), além da própria senhora SILVANA DE 

SOUZA SILVA COUTO em outro processo (autos PJe 

8010407-60.2016.8.11.0106), todos com determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça, sendo desconhecidos do profissional ocupante do 

imóvel. Mais e ainda, nos processos relacionados ao senhor Carlos Divino 

foi utilizado como comprovante de endereço, além da procuração 

indicando referido local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 

6/595613-1, referência Março/2016, emissão em 18/03/2016, mesma 

fatura utilizada pela senhora SILVANA. 12. Autos n.º 

8010714-14.2016.811.0106 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de 

Constatação, certifico que não foi possível fazer a constatação, uma vez 

que o endereço informado no mandado é incompatível, uma vez que a Rua 

31 de março não passa pelo Residencial Clarindo Roque, deste modo não 

fo i  poss íve l  cons ta ta r  o  ende reço .  13 .  Au tos  n . º 

1000024-11.2017.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Oscar Zaiden de Menezes, 1380, Centro, 

neste Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’54.0”S 53º01’10.8”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR no sobredito 

endereço. No local indicado no mandado há uma sala comercial atualmente 

fechada. A responsável pelo estabelecimento informou que existia ali um 

escritório de advocacia pertencente ao advogado Yan Diego Timóteo e 

que atualmente a sala está disponível para aluguel, não sendo destinado à 

habitação, funcionando sempre como ponto comercial. Informo, ainda, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (autos PJe 

8010601-60.2017.8.11.0106), com igual determinação de constatação por 

este Oficial de Justiça e igualmente desconhecida dos responsáveis pelo 

p réd io  como moradora  no  imóve l .  14 .  Au tos  n . º 

8010573-92.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Sete, 0, Alto da Colina, neste 

Município de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 

14º54’55.4”S 53º01’34.4”W. Contudo, em nenhuma das diligências 

realizadas localizei a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida do atual morador 

tampouco dos vizinhos. Esclareço, por oportuno, que somente foi possível 

a efetiva localização do imóvel após a confrontação da unidade 

consumidora inserida no comprovante de endereço juntado pela parte 

autora (UC 6/751457-3) com o número constante do padrão de energia 

vinculado à residência. Localizei o proprietário do imóvel, senhor Vênis 

Martins, sendo informado possui a casa há anos e aluga o imóvel, mas 

desconhece a senhora VILMA, não sabendo o motivo de ter sido indicado 

o endereço como pertencente à parte autora. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelo senhor Melquiades Mendes de Souza, 

morador do imóvel ao lado há aproximadamente 20 (vinte) anos, que 

informou desconhecer a parte autora como moradora local. Informo, 

ademais, que o presente endereço foi indicado em outros 03 (três) 

processos da senhora ZILMA, a saber, 8010568-70.2016.8.11.0106, 

8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010572-10.2016.8.11.0106, todos com 
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determinação de constatação por este Oficial de Justiça. Mais e ainda, em 

todos os processos acima mencionados foi utilizado como comprovante 

de endereço – além da procuração indicando referido local – a fatura de 

energia com Unidade Consumidora nº 6/751457-3, referência 03/2016, 

vencimento em 23/03/2016, a mesma dos presentes autos. 15. Autos n.º 

8010499-38.2016.811.0106 Certifico que em cumprimento à decisão 

exarada nos autos acima mencionados, CONSTATEI a existência do 

endereço indicado no mandado (Rua Araújo, 120, Centro, neste Município 

de Novo São Joaquim/MT), coordenadas geográficas 14º54’27.2”S 

53º01’04.0”W. Contudo, não localizei DAUVALI MARIA DA SILVA no 

sobredito endereço, não sendo a parte conhecida dos vizinhos. A 

residência indicada no mandado está abandonada (imagens anexas) e, 

segundo informado pelo senhor Marcelino Pereira, vizinho ao local, 

ninguém reside ali há vários anos. No mesmo sentido, foram as 

informações prestadas pelos demais vizinhos. Informo, por oportuno, que 

o presente endereço também foi indicado como pertencente à senhora 

ELIENE TUBIAS DE JESUS (autos PJe 8010238-73.2016.8.11.0106), à 

senhora IRACEMA ALVES DE MORAIS (autos PJe 

8010345-20.2016.8.11.0106), ao senhor ADAO AFONSO SOBRINHO 

(autos PJe 8010333-06.2016.8.11.0106), ao senhor JULIAO SOARES DE 

OLVEIRA (autos PJe 8010537-50.2016.8.11.0106), e ao senhor 

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS em 03 (três) processos (autos PJe 

8010501-08.2016.8.11.0106, autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 e 

autos PJe 8010503-75.2016.8.11.0106), todos com determinação de 

constatação por este Oficial de Justiça, sendo todas as partes 

desconhecidas das pessoas vizinhas ao imóvel. Mais e ainda, com 

exceção dos autos PJe 8010502-90.2016.8.11.0106 (comprovante de 

endereço, procuração e documentos pertencentes à pessoa alheia ao 

processo), em todos os demais processos acima relacionados foi utilizado 

como comprovante de endereço, além da procuração indicando referido 

local, a fatura de energia com a unidade consumidora n° 6/596103 

(imagem anexa), referência Janeiro/2016, vencimento em 28/01/2016, em 

nome de José Gonçalves Cavalcante, mesma fatura utilizada pela senhora 

DAUVALI MARIA. Junto à Prefeitura Municipal desta Urbe – Setor de 

Tributação e Cadastro – constatei que o imóvel em questão pertence ao 

Senhor José Gonçalves Cavalcante, convergindo com as informações 

dispostas na fatura de energia vinculada à unidade consumidora 

6/596103. Os processos acima mencionados – de forma exemplificativa – 

demonstram cabalmente que houvera uma verdadeira fraude processual 

envolvendo a distribuição indevida de centenas de ações na pequena 

comarca de Novo São Joaquim, o que prejudicou sobremaneira os 

serviços da comarca. Tal fraude consistira na distribuição de ações em 

que a parte não reside e nunca residira anteriormente na comarca, e cujo 

causídico supostamente representante declinara na inicial – falsamente – 

endereço na presente urbe, como forma de firmar irregularmente a 

competência deste juízo. Referidas irregularidades saltam aos olhos 

quando se analisa, ainda que somente de forma perfunctória, as certidões 

acostadas aos feitos. Isso porque é facilmente verificável que vários dos 

endereços declarados sequer existiam, muitos (os mesmos) foram 

utilizados para ilustrar petições de várias partes – sem qualquer vínculo, 

além do extremo de terem sido declinadas várias iniciais com a menção do 

endereço de escritório de advocacia localizado nesta urbe. Soma-se a 

isso a prática, ao nosso ver comprovada, de crime de falsidade ideológica, 

eis que o advogado patrocinador de referidas ações inserira em 

documentos particulares (petição inicial e procuração) declaração falsa 

(endereço não condizente com a realidade) com a finalidade de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante (competência da comarca de 

Novo São Joaquim). E a espúria intenção de distribuir tais ações na 

comarca de Novo São Joaquim detém, ao nosso ver, a razão 

indiciariamente comprovada, eis que, como dantes já narrado, houveram 

inúmeros casos em que a assinatura aposta no documento da parte 

divergia, e muito, daquelas constantes nas procurações e atas de 

audiências de conciliação. Malgrado não tenha referida apuração – 

determinada, inclusive, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – findado-se, podemos dela extrair algumas conclusões: a 

razão de distribuir os processos em Novo São Joaquim deve-se ao conluio 

que referido causídico detinha com a conciliadora outrora cadastrada para 

atuação nos Juizados Especiais desta comarca, a qual certificava a 

presença da parte autora em audiência, sendo que sequer a firma dela 

constava regularmente na ata. O mais grave do ponto de vista processual, 

no entanto, é que todas as referidas ações foram distribuídas no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a competência territorial, diferentemente da 

Justiça Comum Ordinária, é absoluta, não permitindo qualquer tipo de 

prorrogação por preclusão de alegação da parte adversa. O artigo 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao dispor 

que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(…) III - quando for reconhecida a incompetência territorial; Portanto, 

havendo irregularidade na distribuição da ação quanto à competência 

territorial, caso é de extinção da ação. Apesar de algumas das ações cuja 

extinção operar-se-á com a presente decisão já constarem de sentença 

extintiva ou meritória, no caso estamos a reconhecer a nulidade 

processual desde o seu nascedouro, de forma que todos os atos 

praticados pelo juízo da Comarca de Novo São Joaquim devem ser 

declarados nulos de pleno direito, tendo em vista que proferidos por 

autoridade judiciária sem competência para a análise meritória da celeuma 

declinada. Portanto, independentemente da fase processual em que o feito 

se encontra, hão de ser reputados nulos todos os atos praticados após a 

distribuição da petição inicial. Da Ineficácia dos atos praticados em nome 

de parte por advogado irregularmente constituído Outra questão que 

merece ressalte, e que evidentemente influencia diretamente na condução 

e solvência do presente feito, é a ausência de válido instrumento de 

mandado outorgado pela parte. Assim entendemos pois, conforme já 

trespassado no tópico anterior, houvera o ilegal declínio de falso endereço 

nesta urbe, como forma de firmar a irregular competência jurisdicional do 

juízo da Comarca de Novo São Joaquim. Tal menção não constara 

somente na petição inicial, mas também no instrumento de procuração. 

Como dantes salientado, entendemos que, além de irregularidade 

processual, tal ato também configura o crime de falsidade ideológica. 

Assim, a procuração em questão, além de ser um dos instrumentos do 

crime, é nula de pleno direito. Neste específico caso, não há falar em 

ratificação dos atos praticados ou mesmo intimação – da parte 

pessoalmente (o que seria impossível, ante a ausência de endereço 

idôneo) ou mesmo do advogado - para correção do documento, eis que 

não há como corrigi-lo nesta estreita seara de declínio. Ademais, o 

peticionamento inicial não ocorrera para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou mesmo em razão de urgência, quando então seria possível 

a ratificação dos atos, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, totalmente aplicável o 

parágrafo 2º da disposição normativa acima mencionada, qual seja: Art. 

104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar 

ato considerado urgente. (...) § 2º O ato não ratificado será considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, todos os atos 

praticados pelo causídico subscritor da petição inicial e demais 

documentos colacionados aos autos hão se ser declarados ineficazes em 

relação à parte em cujo nome foi praticado. Soma-se a tudo isso que há 

indícios inclusive de que houvera outra modalidade de fraude processual, 

consistente no indevido uso do nome da parte pelo advogado subscritor 

da inicial. Tal pode ser verificado em alguns processos onde, determinada 

a intimação pessoal da parte, sobreviera a informação de que recebera 

ela – a parte – de forma antecipada (antes do ajuizamento da ação) 

valores do citado advogado, sendo que eventual ganho da ação ficaria 

somente com o causídico em testilha. Ressalte-se que referidos feitos, 

cuja tramitação difere do presente tendo em vista que há a competência 

territorial da comarca de Novo São Joaquim, serão individualmente 

analisadas no momento oportuno. Somente à título exemplificativo, 

transcrevemos algumas certidões dos oficiais de justiça em relação à 

alguns de tais feitos: 1. Autos n.º 8010266-41.2016.811.0106 Certifico que 

em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito dessa comarca, autos 

n. 8010266-41.2016.811.0106, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), 

no dia 04.11.2019, e ai após constatar que o Polo Ativo não reside no 

endereço inciado na inicial, desloquei-me até o endereço de trabalho do 

mesmo no LATICÍNIO PLANALTO, nesta cidade, e ali fui informado pelo 

polo ativo Sr. JOÃO BATISTA LIMA que jamais residiu no endereço 

indicado no mandado, que quando iniciou o processo residia na Rua Mato 

Grosso n. 467, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, que não sabe quem 

forneceu o endereço que consta no mandado. Que atualmente reside no 

JARDIM AMÉRICA, nesta cidade, mas não sabe o nome da rua e pode ser 

localizado no seu trabalho LATICÍNIO PLANALTO ou pelo telefone (66) 

98115-0034. Informou que quando iniciou a ação recebeu do advogado Dr. 

YANN a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela ação e que ele Dr. 

YANN conseguisse no processo ficaria para si e, até a presente data, não 

teve mais contato com o advogado. 2. Autos n.º 
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8010120-97-2016.811.0106 Certifico e dou fé que nesta data 

desloquei-me até o endereço indicado e aí constatei que o endereço 

existe, porém o polo ativo se mudou do local. Fui informado pelo Sr. JORGE 

JOSUÉ LOPES, vulgo "Branco", que o polo ativo havia a vários anos 

mudado do endereço, porém ele se prontificou mostrar o atual, então 

deslocamos até o local, sendo: RUA CASTRO ALVES Nº552, JARDIM DAS 

PALMEIRAS NESTA, onde o polo ativo, após ouvir a leitura do mandado, 

ficou ciente e exarou sua assinatura no mesmo, em seguida informou a 

este Oficial que quando iniciou o processo, morava no endeço indicado e 

que recebeu em moeda corrente a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) que Dr. Yann mandou para ela através de uma pessoa chamada 

"Juninho" filho do Sr. Ariovaldo do Mercado, que ela acha que o Sr. 

Juninho na época era funcionario do Dr. Yann, em seguida entregou toda 

sua documentação pessoal ao Sr. Juninho. Ora, diante de tais 

exemplificativas certificações, podemos ter uma noção da grandiosidade 

da fraude e no envolvimento interno de prepostos do Poder Judiciário, eis 

que o advogado que as patrocina tinha tanta certeza do deferimento de 

seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para 

indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação. 

Vemos, portanto, que inclusive dúvidas há sobre a própria existência do 

direito pleiteado. E referidas certificações comprovam algo que já tinha 

sido mencionado: o fato de tais supostas partes sequer terem 

comparecido à preliminar audiência de tentativa de conciliação, o que, 

ainda mais, corrobora os argumentos antes tecidos. Portanto, caso é, sem 

sombra de dúvidas, de também declarar no presente feito a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em 

nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no 

instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do 

nome da parte para o temerário ajuizamento da ação. Justamente pela 

declaração da ineficácia em questão, deve o advogado, de forma pessoal 

e com esteio no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

responder por todas as despesas processuais. Da litigância de má-fé O 

artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe quais as condutas são 

classificadas como litigância de má-fé. No caso específico dos autos, 

vemos que o advogado que subscrevera a petição inicial violara nada 

menos do que três das disposições em comento, quais sejam os incisos II, 

III e V do referido dispositivo: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; Vemos, portanto, que totalmente cabível a 

condenação do referido causídico, nos termos normativos referidos, às 

penas atinentes à litigância de má-fé. Ademais, considerando a magnitude 

dos atos ilegais praticados por referido causídico, vemos que a penalidade 

deve ser aplicada em sua maior monta, eis que o prejuízo não fora 

somente à parte adversa, mas à todo o sistema judicial, principalmente no 

que tange à pequena comarca de Novo São Joaquim. Isso porque a 

comarca em questão, que detinha reduzido número de processo, conta 

também com um reduzido quadro de pessoal, estando atualmente inclusive 

sem juiz titular, eis que o subscritor deste encontra-se atuando somente 

em designação, de forma cumulativa com a distante comarca de Barra do 

Garças. Assim, considerando o ajuizamento temerário de centenas de 

ações, os atos praticados pelo litigante de má-fé impactaram 

significativamente as estatísticas da comarca, que conta atualmente, no 

âmbito dos juizados especiais, com uma taxa de congestionamento de 

mais de 65% (sessenta e cinco por cento), sendo que a causa única de 

tal congestionamento é justamente o ajuizamento de ações desta estirpe. 

Portanto, cabível a condenação em seu máximo legal. Do retorno ao status 

quo ante Pelas razões expostas na presente decisão, percebe-se 

claramente que tendo o feito sido declarado nulo desde o seu nascedouro, 

não há falar em direito adquirido em quaisquer das movimentações 

processuais ocorridas. Como já mencionado, a presente decisão está 

extinguindo dezenas de feitos com objeto idêntico, porém em fases 

processuais diversas. Assim, nas ações onde eventualmente já houvera 

recebimento de valores, resta evidente a necessidade de devolução de 

todo o montante repassado, eis que não pode alguém reputado como 

litigante de má-fé ser beneficiado em razão da fase processual em que o 

feito se encontra. Dispositivo Diante do exposto, EXTINGO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro 

no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de 

todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como 

autora da ação. Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando 

ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do 

Código de Processo Civil. Com fundamento na mesma norma jurídica acima 

mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos 

prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o 

requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados 

diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial. 

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 

55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído 

à causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-81.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000127-81.2018.8.11.0106. REQUERENTE: KEZIA ALVES DE PAULA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA O artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que a parte 

demonstrou documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, 

nada mais resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua 

extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Autorizo a expedição de alvará para a conta informada nos 

autos, eis que trata-se de conta da própria requerente. Segue, anexo, o 

extrato do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de 

nova deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 

26 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-53.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR AMADO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010110-53.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ALAOR AMADO SOBRINHO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Apresentada procuração com poderes específicos e firma reconhecida, 

autorizo a expedição de alvará para a conta do causídico informada nos 

autos. Segue, anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, 

independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 26 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-36.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000076-36.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Trata-se o 

presente de embargos de declaração ajuizados pela parte em razão da 

sentença proferida nos presentes autos. Conforme expressa dicção legal 

aposta no artigo 494, inciso II do Código de Processo Civil, após publicada 

a sentença – que no presente caso, conforme salientado no próprio 

provimento, deu-se com a inclusão de seus termos no sistema 

informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz alterá-la - quando não 

for para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de 

embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

sentença. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 26 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-33.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IONE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000115-33.2019.8.11.0106. REQUERENTE: IONE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados 

pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. Analisando os autos, 

verifica-se que razão detém a parte embargante, eis que na decisão 

anterior fora mencionada a necessidade de apresentação de procuração, 

quando na verdade a conta informada é da parte. Assim, totalmente 

cabível a expedição de alvará conforme requisitado. Diante do exposto, 

verificando este órgão jurisdicional a existência de vício que macule o 

provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no 

mérito, dou-lhes provimento, para determinar a expedição do alvará 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 576 de 646



conforme postulado. Segue, anexo, o extrato do alvará. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Não sendo nada requerido no prazo de 10 

(dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 26 de Março de 

2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64945 Nr: 1334-10.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA APARECIDA COELHO COUVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os alvarás expedidos em ref. 105, foram devidamente 

pagos, conforme certidão de fl. 199, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, para que surtam os efeitos 

legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64948 Nr: 1336-77.2014.811.0095

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os alvarás expedidos em ref. 100, foram devidamente 

pagos, conforme certidão de fl. 140, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, para que surtam os efeitos 

legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65310 Nr: 162-96.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do p.ú. Do artigo 19 da ordem de serviço 001/2020-GAB, 

impulsiono os autos para manifestação do exequente quanto à juntada de 

ref, 84, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 87225 Nr: 1567-31.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Código: 87225

 Vistos.

Tendo em vista a suspensão de realização de quaisquer audiências, 

conforme Portarias Conjuntas nº 247 de 16 de março de 2020 e nº 249 de 

18 de março de 2020, determino que o processo aguarde em cartório até 

decisão final quanto a essa questão.

Fazendo-se imediatamente conclusos tão logo haja a decisão.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60560 Nr: 475-62.2012.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B/MT

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

DISSOLVER a união estável havida entre Fernando Rios de Morais e 

Tereza Rodrigues Amante, ocorrido em agosto de 2010, e DETERMINO a 

partilha de bens, do imóvel rural de aproximadamente 30 (trinta) alqueires, 

na gleba/assentamento São Pedro (INCRA) localizado nesta urbe á 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um das partes.

 Julgo IMPROCEDENTE a partilha dos outros bens, a saber: 100 (cem) 

semoventes e a motocicleta Honda/CG 125 FAN ES, cor vermelha, ano 

2011, modelo 2012, placa OAU 5408, Renavam 412889692, chassi 

9C2JC4120CR529352, bem como o pedido de alimentos em favor da parte 

autora, conforme os motivos acima delineados.

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 88178 Nr: 1921-56.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLDO, MAFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 Da análise aos autos, observo que o denunciado possui 64 (sessenta e 

quatro) anos de idade, de modo que ele encontra-se no grupo de risco da 

pandemia, assim, atendendo ao disposto no art. 5º, inciso I, alínea “a”, da 

Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, CONVERTO 

a prisão preventiva de Wilson Lacerda de Oliveira em PRISÃO DOMICILIAR, 

na forma do art. 317, inciso II, do Código de Processo Penal, vinculada sob 

as seguintes cautelares (art. 318-B do CPP c.c art. 3º do ECA):

1) Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a 

tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas 

consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo 
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queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um 

dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não 

o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento 

deverá comunicar ao Juízo competente;

 2) Proibição de ausentar de sua residência, bem como não poderá sair da 

Comarca sem prévia permissão do Juízo;

3) Proibição de aproximar das vítimas e de seus familiares em 200 

(duzentos) metros de distância;

4) Proibição de contato com as vítimas e seus familiares por qualquer meio 

de comunicação;

5) Comprovante de endereço atualizado no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como atualização de endereço em caso de mudança, a fim de informar a 

central de monitoramento.

6) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais.

FICA O AUTUADO ADVERTIDO QUE, DEVERÁ PERMANECER 

INTEGRALMETNE EM PRISÃO DOMICILIAR, SÓ PODENDO SE AUSENTAR 

DE SUA RESIDÊNCIA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 

317 DO CPP; EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, PODERÁ TER A SUA 

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

Diante das informações por contato telefônico que no momento não está 

tendo disponibilidade de tornozeleira eletrônico, podendo ser regularizado 

a situação aproximadamente daqui a 15 (quinze) dias, após esse prazo, 

OFICIE-SE a central de monitoramento para providenciar o necessário a fim 

de colocar o equipamento no denunciado, devendo informar a

Sentença

Vistos.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Manoel Josué da Silva, vulgo "Mané", qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas penas do artigo 217-A, "caput", do Código Penal, aduzindo 

para tanto os fatos e fundamentos descritos na denúncia de folhas 1/5, os 

quais adoto como parte integrante do presente relatório.

 A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, que por sua vez veio 

acompanhado do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 17/21); depoimento da 

vítima (fl. 75); depoimento de testemunhas (fls. 47/49, 53/55, 59, 65, 71, 

81); Laudo Pericial (fls. 35/24).

 Após a representação do Ministério Público, o réu teve a sua prisão 

preventiva decretada, conforme se observa as folha 112/113, sendo o réu 

foi citado pessoalmente em 24/08/2019, conforme certidão de fl. 117, 

sendo ele preso no dia 25/08/2019 (fl. 120).

 A resposta à acusação foi apresentada às fls. 183/185.

 Designada audiência de instrução e julgamento, conforme fl. 189, sendo 

que foi designada também audiência de depoimento sem dano da vítima, fl. 

304.

 Quesitos do Ministério Público, fl. 314. Quesitos da defesa, fl. 316.

 Audiência de instrução realizada às fls. 301/303. Audiência de 

depoimento sem dano à fl. 323. Audiência com o interrogatório do réu na fl. 

350.

 O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 358/360, 

requerendo a condenação do acusado Manoel Josué da Silva nos termos 

da denúncia.

 A defesa do acusado, por sua vez apresentou os memoriais finais de fls. 

397/408, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386 do CPP.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. Decido.

 Trata-se da ação penal pública proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso contra o réu MANOEL JOSUÉ DA SILVA pela prática do 

crime descrito no artigo 217-A, "caput" do Código Penal.

 Inicialmente, verifico que todo o procedimento respeitou os princípios do 

contraditório e da ampla defesa (art. 5°, inciso LIV da Constituição 

Federal), presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, não havendo questões prejudiciais ou preliminares para análise.

 MÉRITO

 Como se vê, pesa sobre o réu a acusação de ter abusado sexualmente 

da vítima, que, aproveitando-se de sua condição de amigo da família, teria 

praticado com esta ato libidinoso diversos de conjunção carnal e 

penetração vaginal, quando a vítima possuía 8 (oito) anos de idade, na 

residência da vítima, entre janeiro e fevereiro do ano de 2019.

 A legislação atual dispõe que o crime sob análise, quando praticado 

contra menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável, é de ação penal 

pública incondicionada (parágrafo único do artigo 225 do CPB). Dessa 

forma, passo à análise da materialidade e autoria dos fatos imputados ao 

acusado.

 Depoimento sem dano da criança :

 [...]VÍTIMA: ele sempre ajudou nós, quando meu pai não tinha dinheiro 

para comprar as coisas, ele ia lá, comprava e ajudava minha família. 

PSICÓLOGA: Quem? VÍTIMA: O Mané. PSICÓLOGA: Ele é amigo da família? 

VÍTIMA: É. PSICÓLOGA: Ele frequentava, ia muito na casa de vocês? 

VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Você ia na casa deles? VÍTIMA: Não. (...) 

PSICÓLOGA: como era as visitas dele na sua casa? VÍTIMA: Ele ia de vez 

em quando. (...) PSICÓLOGA: Quando ele visitava vocês quem estava na 

casa? VÍTIMA: Meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão e eu. 

PSICICÓLOGA: Quando ele ia na sua casa, o que ele ia fazer? VÍTIMA: 

Conversar com meu pai. (...) PSICÓLOGA: O mané? É o que seu? VÍTIMA: 

parte de um vô pra mim, porque ele ajudava muito eu e quando o meu pai 

não tinha dinheiro, ele foi lá, fez um exame em mim e comprou um óculos 

pra mim(...) PSICÓLOGA: Quando você fala assim: "ele me ajuda", ele te 

ajuda em que? VÍTIMA: ajudou a comprar meu óculos, quando a minha mãe 

não tinha dinheiro, ele me ajudou a comprar o material, ajudava a comprar 

a cesta. PSICÓLOGA: Ele comprava só pra você ou também para os seus 

irmãos? VÍTIMA: Ele comprou uma lapiseira pra mim e uma pra meu irmão. 

PSICÓLOGA: E pra sua irmãzinha? VÍTIMA: Ele comprou uma roupinha pra 

ela. PSICICÓLOGA: ele dava mais presente pra você ou para os seus 

irmão? VÍTIMA: Pra mim, pro Jorge e pra Keith. PSICÓLOGA: Quando ele ia 

na sua casa ele ia no quarto de vocês? VÍTIMA: Não. (...) PSICÓLOGA: ele 

convidava vocês pra passear em algum lugar? VÍTIMA: Não, mas meus 

pais iam com a gente. PSICÓLOGA: Chegou alguma vez ir só você, ou 

você e seus irmãos com ele? VÍTIMA: Não. Meu pai sempre foi com a 

gente, ou talvez minha mãe. PSICÓLOGA: Nunca você foi com seus 

irmãos, passear com ele? VÍTIMA: Foi. No parquinho. PSICÓLOGA: Que 

parquinho? VÍTIMA: No lago porque tinha uma festinha lá que nós foi e 

brincamos, tem um parquinho perto do posto e ai minha mãe ia com a 

gente, meu pai estava trabalhando nos brincava, nos tava com fome, ele 

comprou as coisas pra gente, nos brincamos, ai nós fomos embora, ele 

chamou o taxi, nós fomos pra nossa casa, ele foi pra casa dele. 

PSICÓLOGA: Ia todo mundo junto no taxi? VÍTIMA: não. Ele ia de moto. 

PSICÓLOGA: Você nunca chegou a andar de moto com ele. VÍTIMA: Não. 

PSICÓLOGA: Quando vocês iam passear, alguma vez ele tocou em você? 

VÍTIMA: Não. (...) PSICÓLOGA: Alguma vez o Mané chegou a tirar sua 

roupa? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Alguma vez ele chegou a passar a mão 

em você? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Ele tentou passar a mão na sua 

vagina? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Alguma vez ele pediu pra tocar nele? 

Nas partes intimas dele? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Nunca? VÍTIMA: 

Nunca. PSICÓLOGA: Mas porque tem um depoimento que ele fez essas 

coisas com você? Alguém pediu pra você não falar alguma coisa aqui 

hoje? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Você falou com alguém do CRAS? 

VÍTIMA: Sim. PSICÓLOGA: O que você falou? VÍTIMA: Eu falei assim que, 

só que eu não lembro o que eu falei. (...) PSICÓLOGA: você chegou a 

contar pra mamãe o que ele fez com você?(...) você poderia lembrar o que 

o tio/vô fez com você. VÍTIMA: Ele não fez nada comigo. PSCICÓLOGA: 

Fez com quem então? VÍTIMA: Com ninguém da minha família. PSICÓLOGA: 

você foi fazer exames? VÍTIMA: Sim. PSICÓLOGA: (...) Você lembra 

quando aconteceu isso de você contar para as meninas do CRAS? 

VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Você tem medo do papai? VÍTIMA: Não. 

PSICÓLOGA: E da mamãe? VÍTIMA: Não. Ela me ajuda também, alguma vez 

ela briga com a gente. (...) PSICÓLOGA: o papai falou que acredita em 

você? VÍTIMA: Sim. PSICÓLOGA: E o que ele falou que acredita? Que é 

mentira ou verdade? Alguém pediu pra você dizer tudo isso que o Mané 

fez? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Então tudo isso que o mané fez é 

verdade? VÍTIMA: acenou com a cabeça que sim. PSICÓLOGA: você não 

ia mentir né? VÍTIMA: acenou a cabeça que não. PSCICÓLOGA: Mas você 

está com medo de dizer? VÍTIMA: Acenou a cabeça que sim. PSICÓLOGA: 

Por que você está com medo de dizer? (...) PSICÓLOGA: Ele fez tocar em 

você uma vez ou várias vezes? VÍTIMA: Nunca ele fez. PSICÓLOGA: E 

por que você disse que ele fez? Quando eu perguntei e você acenou com 

a cabeça que sim? (...) PSICÓLOGA: o Jorge também contou né? Ele 

mentiu? Sim ou não? VÍTIMA: fez com a mão o sinal de mais ou menos. 

PSICÓLOGA: O que ele mentiu? (...) VÍTIMA: permaneceu em silêncio. (...) 

PSICÓLOGA: O tio Mané colocou a mão na sua vagina? VÍTIMA: Não. 

PSICÓLOGA: Ele pediu pra você pegar no pênis dele? VÍTIMA: acenou com 

a cabeça que não. PSCCÓLOGA: Ele pediu pra você chupar o pênis dele? 

VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Ele chegou pedir pra tocar no seu corpinho? 

VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Então o que ele pediu? VÍTIMA: Não pediu nada. 

PSICÓLOGA: Então você mentiu para as meninas? VÍTIMA: acenou com a 
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cabeça que não. PSCICÓLOGA: Então ele tocou em você? VÍTIMA: Não. 

PSICÓLOGA: Vou ver uma boneca pra você mostrar pra mim aonde ele te 

tocou.(...) qual parte do corpo ele tocou na ? VÍTIMA: Ele só me abraçou 

no dia do meu aniversário (...)quando tinha 7 anos ele comprou roupa para 

mim, ele pediu para meu pai se podia dar um abraço em mim, o pai deixou, 

minha mãe deixou, quando ele dava alguma coisa pra mim eu dava um 

abraço e falava obrigado. (...) PSICÓLOGA: você gosta muito dele? Do vô 

Mané? VÍTIMA: acenou com a cabeça que não. (...) que considerava ele 

como vô porque ajudava a família. (...) PSICÓLOGA: você gostaria que ele 

saísse? VÍTIMA: acenou com a cabeça que sim, pra ele ajudar o irmão 

dele. PSICÓLOGA: Por que? O que tem o irmão dele? VÍTIMA: ele não 

escuta. PSICÓLOGA: Alguém pediu pra você chegar aqui e não falar nada 

pra ele sair da cadeia e cuidar do irmão dele? VÍTIMA: acenou com a 

cabeça que não. PSICÓLOGA: Você está se sentindo culpada por ele 

estar preso? VÍTIMA: acenou com a cabeça que sim. (...) PSICÓLOGA: ele 

mexeu com você sim ou não? No dia que a Sandra chamou você e te 

perguntou se o Sr. Manoel mexeu com você, você disse o que para ela? 

VÍTIMA: que eu me lembro, falei que sim. PSICÓLOGA: e esse sim, era 

verdade ou mentira? Aconteceu de verdade? Ele mexeu ou não mexeu, 

tocou ou não tocou? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: então você mentiu para 

Sandra? VÍTIMA: acenou com a cabeça dizendo que não. (...) 

PSICÓLOGA: quando o mané tocou em você a mamãe estava perto?Ela 

viu? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Quando ele te dava presente, era pra 

você não contar pra ninguém? VÍTIMA: Não. Ele dava pra ajudar minha 

família e quando chegou no outro aniversário ele me deu um presente o 

que eu queria muito que era uma lapiseira. PSICÓLOGA: As vezes eles 

falam assim, Se você deixar eu tocar no seu corpo eu te dou um presente. 

Ele chegou a falar assim pra você? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Só tocava 

em você? VÍTIMA: acenou com a cabeça que sim. PSICÓLOGA: Ele já 

chegou a te beijar na boca? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Beijar no corpo? 

VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Tirar a roupa? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: 

Mostrar sua vagina pra ele? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Só tentou pegar. 

VÍTIMA: acenou com a cabeça que sim e eu não deixei. PSCICÓLOGA: Ele 

tentou fazer a força? VÍTIMA: Não. Eu só ficava perto da minha mãe. 

PSICÓLOGA: Quando foi a primeira vez que ele tocou em você que você 

não deixou? VÍTIMA: Só que eu não lembro. PSICÓLOGA: Faz muito 

tempo? (...)Você falou que o seu pai bebia e agora não está bebendo. 

VÍTIMA: acenou com a cabeça que não. PSICÓLOGA: E o Manoel, bebia 

com o papai quando estava em casa? VÍTIMA: Meu pai só bebia limão, 

água e ele não bebia. PSICÓLOGA: Quem não bebia? VÍTIMA: Ele só bebia 

a pinga que ele levava. PSICÓLOGA: Quem? O papai? VÍTIMA: Não. É. 

PSICÓLOGA: Quem levava a pinga? VÍTIMA: Ai ele pegava o limão 

espremia e bebia o limão puro porque ele não de (...) ai, ele não gostava e 

também quando ele também levava sorvete pra gente, meu pai também, ele 

dava dinheiro para o meu pai comprar sorvete pra gente, nós ia , tomava, 

ele também tomava sorvete com a gente e quando acabava eu ia pra 

minha cama dormir com meus irmãos porque o Jorge dorme cedo e 

também mama na mamadeira e eu dormi, ele foi embora, meu pai foi dormir 

quase meia noite e este foi embora, fez almoço pro irmão dele e... 

PSICÓLOGA: Nesse dia ele mexeu em você né? Sim ou não? VÍTIMA: Não. 

Faz tempo PSICÓLOGA: isso já tem um tempo que ele já fez isso né, não 

foi agora? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Já tem um tempo que ele mexeu com 

você. VÍTIMA: acenou com a cabeça que sim. PSICÓLOGA: você tinha 

quantos anos? Você lembra quando ele...? Você era menor ainda? 

VÍTIMA: eu lembro que tinha 7 anos. PSICÓLOGA: Então é por isso que 

você está com dificuldade de lembrar? VÍTIMA: Acenou com a cabeça que 

sim. PSCICÓLOGA: isso não quer dizer que ele não mexeu, é que você 

não lembra muitos detalhes. VÍTIMA: Acenou com a cabeça que sim. 

PSCICÓLOGA: Mas depois ele parou de mexer com você? VÍTIMA: Acenou 

com a cabeça que sim. PSICÓLOGA: Quando você contou para a Sandra, 

ele não mais mexeu com você VÍTIMA: Acenou com a cabeça que não. 

PSICÓLOGA: Você contou pra ele? VÍTIMA: Eu ficava bem longe, quando 

ele chegava, ele falava assim: "Vai pro quarto, vai pro quarto" (...) Aí eu 

fechava a porta da sala, ai eu ligava a teve e ficava quietinha lá, com a 

boneca assim (abraçada), eu meu irmão, meu irmão ficava lá, ele gosta de 

ficar perto do meu pai e eu gosto de ficar perto da minha mãe, aí (...) falou 

assim: você vai pra assistir TV, aí eu fui lá assisti teve, eu e a Keith, aí nos 

tinha uma gatinha, nos pegava ela no colo e fazia assim (balançava), aí eu 

peguei meu óculo né, foi assim: vai pegar seu óculos, vai menina, eu 

pegava meu óculos, porque eu não podia assistir TV sem o óculos, porque 

quando eu assistia TV, meu olho ficava assim, as coisas tudo vermelho.. 

PSICÓLOGA: Então isso aconteceu já tem um tempo já, não foi agora. 

VÍTIMA: Acenou com a cabeça que sim. PSICÓLOGA: É que você contou 

pra Daiane e pra Poliana agora né? Mas isso quando aconteceu foi com a 

Sandra? VÍTIMA: Faz tempo. PSICÓLOGA: Quando você chegou a contar 

pra Sandra. VÍTIMA: Foi duas Mulher, foi a Sandra e a Loirinha. 

PSICÓLOGA: Então quando ele mexeu com você, você já tinha contado 

pra Sandra uma vez? VÍTIMA: Humrrum. PSICÓLOGA: E depois não 

aconteceu mais? VÍTIMA: Acenou com a cabeça que não. Eu ficava bem 

longe. PSICÓLOGA: Então ele só tentou pegar em você? VÍTIMA: acenou 

com a cabeça que sim. PSICÓLOGA: Não chegou passar a mãozinha 

assim não né? VÍTIMA: acenou com a cabeça que não. PSICÓLOGA: Ele 

só tentou pegar? VÍTIMA: acenou com a cabeça que sim, e disse: e eu não 

deixei. PSICÓLOGA: Ai você estava onde nesse dia? Você lembra? 

Estava em casa? Ou tinha ido passear? VÍTIMA: Estava em casa. 

PSICÓLOGA: E o papai estava onde? VÍTIMA: Meu pai estava em casa. 

PSICÓLOGA: Mas foi no dia que eles estavam bebendo? VÍTIMA: Não. 

PSICÓLOGA: Entendi. Agora você lembrou né? VÍTIMA: acenou com a 

cabeça que sim e com a mão que mais ou menos. PSICÓLOGA: Ai você 

fica com medo de contar isso? VÍTIMA: Acenou com a cabeça que sim. 

Porque quando eu conto essas coisas eu lembro do passado que 

aconteceu. PSICÓLOGA: Aí você fica triste? VÍTIMA: Acenou com a 

cabeça que sim. PSICÓLOGA: Mas quando ele tentou mexer, doeu na sua 

vagina? VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: você confiava nele? VÍTIMA: acenou 

com a cabeça que sim.[...]

 O informante Cícero Cesar Alves Feitosa, afirmou em juízo:

 "[...] Advogado: Há quanto tempo você conhece o senhor Manoel? 

Informante: Uns vinte e cinco anos. Advogado: Ele acha brinquedo e dá 

para as crianças? Informante: Não, eu trabalhei nove anos junto com ele, 

nós trabalha tudo junto na prefeitura né? Mas eu nunca vi ele trazer 

brinquedo. Advogado: Quando acha um brinquedo fora, deixa o brinquedo 

jogado fora? Informante: Eu não cheguei ver ele com brinquedo, pela turma 

fala que pegava, mas eu também não vi. Advogado: Você já ficou 

sabendo se ele molestou alguma criança? Informante: Não. Advogado: Já 

ouviu algum comentário na rua? Informante: Também não. Eu tenho criança 

em casa, ele vai em casa, fica lá mais eu conversando, várias vezes ele 

foi, não foi uma vez não, mais de mil vezes na minha casa, conversava 

comigo, molequinho do lado, nunca vi nada.[..]

 O informante Paulo Fautisno Rodrigues, afirmou em juízo:

 "[...]Advogado: Há quanto tempo você conhece o réu? Informante: Eu 

conheço ele tem quase trinta anos. Advogado: O senhor já ficou sabendo 

se ele molestou alguma criança? Informante: Nunca. Na vida, nunca. 

Advogado: Vocês trabalham em que ramo? Informante: Na prefeitura, sou 

funcionário público, ele trabalha na área da coleta de lixo e eu de oficial de 

manutenção, mas de vez em quando eu dou uma mão pra ele, a gente 

troca, o patrão pede pra ajudar, a gente ajuda. Advogado: Quando vocês 

acham algum brinquedo o que vocês fazem? Informante: Deixa lá, as 

vezes passa alguma criança, a gente joga pra eles, eles ficam pedindo o 

brinquedinho. Advogado: O senhor já viu ele dando brinquedo para alguma 

criança, desses jogados? INFORMANTE: NÃO, AS VEZES A GENTE PEGA 

E DÁ, JOGA ASSIM.[...]

 A testemunha Daiane Munhoz dos Santos Furtado informou em juízo:

 "[...]Juiz: Como que aconteceu esses fato? Testemunha: A Cláudia que é 

assistente social, ela também é técnica do serviço de convivência e ela 

percebeu a mudança no comportamento do Jorge irmão da, ele sempre 

chegava e conversa com agente antes da oração que nós fazemos lá, e 

ele passou a mudar, ficar agressivo, não participar mais das orações, e 

há não estar mais conosco ai no começo das atividades, aí teve esse 

evento e a Cláudia também percebeu essa mudança no comportamento 

dele, e comentou comigo pra gente estar realizando o atendimento, 

conversou com a Andressa que é orientadora do serviço de convivência 

e pediu que ela levasse os dois para que nós realizássemos o 

atendimento, conversamos primeiro com a, devido nos irmos sempre 

realizar visita na casa e sempre encontrar pessoas de fora morando com 

eles, a gente achou interessante ouvir ela, ela muito tímida comentou sobre 

esse Tio (chamava ele de tio mané), ela não gostava muito de estar com 

ele, ele levava ela pra sair sempre na moto dele, parece que tinha um 

pula-pula n frente ao charolês foram até lá comprava doces, e sempre 

com o consentimento do pai, nos questionamos se ela não gostava se 

acontecia mais alguma coisa, ela falou que não eu não me recordo se foi o 

Jorge ou se foi ela que disse que ele não era mais tio, acho que foi o Jorge 

na verdade, ai questionamos se ele tinha feito algo que ela não tinha 

gostado, ela abaixou a cabeça e começou a se mexer na cadeira, a gente 

percebeu aquele comportamento estranho, insistimos mais um pouco a 
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Cláudia questionou se ele teria tocado nela se teria beijado, ela disse que 

beijado não, perguntamos o que ele havia feito, mais uma vez ela abaixou 

a cabeça e não disse com respostas ai ela perguntou assim: você pode 

me mostrar onde ele te tocou ela nesse instante colocou a mão nas suas 

partes íntimas, perguntamos se ele havia tocado nela sem roupa ou 

alguma coisa assim ela não respondeu e começou a chorar muito e ficar 

muito nervosa, ai encerramos ali esse atendimento, explicamos pra ela a 

gravidade que nós íamos tomar algumas medidas quanto ao que ouvimos, 

(...) chamamos o Jorge ele relatou as mesmas coisas que saiam (…) Jorge 

chamava ele de avô mas que não gostava, porque ele tinha visto ele 

entrando um dia no quarto da e beijado o rosto da, isso incomodou o 

Jorge, ele falou também que não considerava ele mais como avô por que 

ele ficava xingando o Jorge, falando alguns palavrões, maltratando de 

certa forma a criança, mas que pra ele não era mais avô, encerramos o 

atendimento. Juiz: Na época vocês chamaram o Conselho, passaram para 

os pais? Testemunha: Passamos para o Conselho, sempre nas nossas 

visitas orientamos sobre a questão de ter pessoas de fora morando na 

residência, eles sempre falavam que não eram parentes que essas 

pessoas trabalham com o senhor Ozeias na fazenda que ele prestava 

serviço. Juiz: Mas o senhor Manoel, que é o réu morava na cidade? 

Testemunha: Na cidade. Ele é da cidade, mas frequentava a casa, sempre 

tinha outros homens lá na casa. (...)Advogado: A senhora disse que ele 

beijou ela né? Testemunha: O Jorge disse que ele entrou no quatro 

enquanto ela estava dormindo e deu um beijo no rosto dela. Advogado: Ele 

chegou a falar com o que foi esse beijo? Testemunha: não. Só falou que 

foi um beijo. Advogado: Ele chegou a comentar que ele tocou ela? 

Testemunha: O Jorge não. Somente a. Advogado: Ela diz que tocou? 

Testemunha: Isso, ela mostrou onde ele havia tocado e que ela não estava 

se sentindo bem, chorou muito.

 O informante Ozeias Medeiros Teixeira informou em juízo:

 "[...]Testemunha: Pelo que eu conversei com minha filha, ela falou pra mim 

que ele não fez nada com ela e em uma data do aniversário dela ele foi em 

casa e falamos pra ele que ela estava fazendo aniversário e ele 

perguntou se poderia comprar um bolo pra ela, eu falei: pode ué! Ai ele 

veio na rua, comprou um bolo, refrigerante, levamos e cantamos um 

parabéns pra menina, ai ele pediu se podia dar um abraço, um beijo na 

menina, eu falei: pode ué. Ele ajudou muito a minha filha, ajudava nós, 

muito também. Juiz: O que ele fazia? Testemunha: A minha filha tem um 

problema de desvio nas vistas e eu estava doente, que eu tenho problema 

no pulmão (...), eu não tinha condições de comprar o óculos, a armação, 

nem pagar o exame, ai conseguimos o exame pela secretaria, ai ele fez 

uma coleta na prefeitura onde ele trabalha, a escola ajudou também, ai 

conseguimos comprar o primeiro, ai depois teve que trocar a armação do 

óculos e ele se propôs a ajudar e do dia dos exames, na segunda vez, eu 

não podia vim porque eu ia pra fazenda trabalhar e ele perguntou se podia 

trazer ela e eu disse: pode levar a menina lá, fazer o exame, depois você 

traz ela aqui pra mim. Juiz: Ele ajuda a sua família com dinheiro? 

Testemunha: Não. Só alimento, roupa, calçado. Juiz: O que ele faz? Ele 

leva tudo novo ou usado? Testemunha: Leva um pouco novo, um pouco 

usado, brinquedo para as crianças. Juiz: Quando ele começou a ajudar 

vocês? Testemunha: Vai fazer quase dois anos. Juiz: Ele fala o porquê 

que ele estava ajudando? Testemunha: Não. Porque ele pelo que eu já vi 

por ai, ele ajuda muitas crianças, da brinquedo para as crianças, ajuda as 

pessoas que precisa. Juiz: No curso do processo ele estava respondendo 

em liberdade, já ciente de que não poderia manter contato com a menina, 

porque ele foi lá na casa de vocês ter contato com a menina? Foi nessa 

ocasião do aniversário dela que ele foi? Testemunha: É, foi nessa ocasião 

ai. Juiz: Então, e ele estava ciente. Testemunha: Não, foi antes do 

aniversário dela, ela fez o aniversário antes. Juiz: Então, mas vocês já 

estavam cientes do processo, tudo certo? Testemunha: Estava. Juiz: 

Porque mesmo assim ele foi lá. Testemunha: É, como ele é um amigo né, da 

família. Juiz: Mas assim, é um amigo que está respondendo um processo, 

acusado de ter abusado da sua filha e por que vocês receberam ele em 

casa? Por que ele sabendo que era proibido foi lá? Vocês combinaram de 

esconder junto? Testemunha: Ah! Eu nunca tive nada contra ele e também 

pensava assim, como que eu vou tocar ele daqui? Juiz: Mesmo depois que 

a sua filha teria dito aqui pra psicóloga que ele passou a mão na genital 

dela, o senhor achou que isso aí foi tudo...? Testemunha: Não. Desse 

ponto ai eu não estava sabendo, eu estava sabendo que o conselho me 

falou que ele não podia ir lá. (...) Juiz: O que eu estou querendo saber é o 

seguinte, quando ele foi lá na casa do senhor, o senhor sabia que ele não 

poderia ir lá, certo? Testemunha: humrrum. Juiz: O senhor já sabia qual o 

motivo que ele não poderia ir lá? Testemunha: No meu pensar, era só por 

causa da medida protetiva que ele não poderia ir lá. Juiz: Sim, mas porque 

a protetiva, pra ter a protetiva tem que ter um motivo né? Qual era o 

motivo? (...) Testemunha: No momento só pensei que pelo fato dele ajudar 

a gente, tinha gente com inveja da gente porque ele ajudava a gente. Juiz: 

Nesse dia que ele foi na sua casa, mesmo após saber que tinha 

acusação, que estava correndo o processo, ele foi lá na sua casa, ele 

pediu pra ver a menina? Testemunha: Não. Juiz: O que ele foi fazer lá 

então? Testemunha: Foi lá conversar, que ele tinha amizade comigo, 

sentamos debaixo do pé de jaca, conversamos um pouco. Juiz: conversou 

o que? Testemunha: Conversamos assunto de trabalho. (...) Advogado: 

Qual é a relação de vocês? Você conhece ele de onde? Testemunha: Eu 

conheço ele tem uns dois ano, ele é coletor de lixo, aí nos se conhecemos 

e fizemos amizade e toda vida nuca tivemos problema. Advogado: Ele 

achava brinquedo e dava para as crianças? Testemunha: Isso, pegava 

levava para a casa dele, lavava, ai quando ele ia lá em casa, levava para 

as crianças. Advogado: e ele faz isso com outras crianças? Testemunha: 

fiquei sabendo que ele dava brinquedo pra outras pessoas, crianças 

também. Advogado: Para o Jorge ele também dava? Testemunha: Dava. 

Advogado: Ele ajudava vocês com comida? Testemunha: Ajudava. 

Advogado: Vocês que pediam? Testemunha: Não, ele via a necessidade 

que estava em casa porque eu não podia trabalhar, estava parado. 

Advogado: Estava desempregado aí ele estendeu a mão e ajudava? 

Testemunha: ele me ajudava. Advogado: Nesse dia que ele foi lá, ele 

chegou a entrar pra dentro? Testemunha: Não. Ele chegou lá debaixo do 

pé de jaca. Advogado: Porque ele foi lá nesse dia? Testemunha: Eu tinha 

conversado com ele por telefone pra ele arrumar um serviço pra mim na 

prefeitura. Advogado: Ai ele foi lá pra falar sobre esse serviço? 

Testemunha: Isso. Advogado: Você quer que ele seja condenado? 

Testemunha: Não. [...]

 A informante Katiane de Amorim Nogueira informou em juízo:

 "[...]Testemunha: eu que eu sei ele comprou um bolo que foi do dia do 

aniversário dela e deu um abraço nela, foi isso que ele fez, foi, comprou o 

bolo e trouxe pra ela. (...) Juiz: Ele frequenta a casa da senhora? Ou não 

frequentava? Testemunha: Não. Juiz: Não ia na casa da senhora? Então 

os seus dois filhos estão mentindo? Testemunha: ele ia só levava as 

coisas e voltava embora. (...) Juiz: Ele frequentava, ia na casa da 

senhora? Sim ou não? Testemunha: Sim. Juiz: Com qual frequência? 

Testemunha: ele ia lá passear. Juiz: Todo dia? Testemunha: Duas vezes 

na semana ele ia. Juiz: o que ele fazia lá? Testemunha: ele ficava lá com 

nos, almoçava lá com nós Juiz: Como que ele ficou amigo da família? 

Testemunha: eu tinha a nenê novinha quando ele me conheceu. Juiz: 

Conheceu onde? Como? Testemunha: Eu morava na Nossa Terra Nossa 

Gente. Juiz: Ele é amigo do seu marido? Testemunha: Sim. (...) Juiz: A tinha 

quanto tempo de nascida? Testemunha: a tinha 6 meses quando ele 

conheceu ela. (...) Juiz: Quando vocês vieram pra cidade? Testemunha: 

Não lembro. Eu lembro que viemos pra cá porque o (...) ficou doente. (...) 

Juiz: Porque ele sai lá do sítio duas, três vezes por semana e vem na sua 

casa? Testemunha: por que ele considera as crianças, ele gosta das 

crianças. Juiz: Vocês permitem que ele saia com a sozinho? Testemunha: 

Sim. Juiz: Isso acontecia várias vezes? Testemunha: de vez em quando 

só. Juiz: de vez em quando por quanto tempo? Testemunha: Umas duas 

horas, eles saiam e levava ela para passear. Juiz: Eles ficavam duas 

horas fora? Testemunha: Quando ela ia tinha que voltar pra ir pra escola. 

Juiz: Ele tem outras famílias aqui na cidade ou não? Testemunha: Não. (...) 

ele mora aqui na cidade, já morava aqui. Juiz: Então ele saía aqui da cidade 

e ia lá ver vocês? Testemunha: Sim. Juiz: Ele dá muito presente pra? 

Testemunha: de vez em quando ele comprava alguns presentinhos e dava 

pra ela. Juiz: o que era os presentes? Testemunha: Roupa. Juiz: Ele da 

ajuda pra você e para o seu marido com cesta básica e tal? Testemunha: 

por que esses tempo atrás (...) ficou doente e ele ajudou nós. Juiz: O que 

ele faz para ajudar? Testemunha: ele ajuda nós com dinheiro, com o que 

ele tiver. Juiz: Alguma vez a reclamou que não queria sair com ele para 

passear? Testemunha: Não. Ela nunca reclamou. Juiz: E o Jorge? 

Testemunha: O Jorge nunca saiu com ele.

(...) Juiz: Depois que teve essa denúncia, esse processo, ele voltou a ir na 

sua casa? Testemunha: ele foi mas nós já tinha avisado ele que ele não 

podia ir. Juiz: E ele foi? Testemunha: e ele foi. Juiz: E o que vocês fizeram? 

Testemunha: a gente tinha avisado ele que ele não podia chegar nem no 

portão e nem pra dentro , e ele foi e ficou lá fora, ele sabia que não podia 

entrar pra dentro de casa.(...) e ele entrou pra dentro. Juiz: Ele pediu pra 

ver a? Testemunha: Não. Juiz: O que ele falou ? Testemunha: Ele não falou 
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nada, ela estava lá pra dentro fazendo a tarefa da escola. Juiz: Mas ele 

sabia que ela estava lá? Testemunha: Sabia. Juiz: A senhora já perguntou 

pra Kauani o que aconteceu, se ele passou a mão nela, beijou ela? 

Testemunha: Ela falou pra mim que ele não passou a mão nela não. Juiz: E 

porque para as outras pessoas ela fala diferente? Testemunha: Eu acho 

que é porque ela fica nervosa (...)Advogado: Na sua casa ele não ia todo 

dia? Testemunha: Não. Advogado: a frequência de ida na casa de vocês? 

Testemunha: Ele ia. Advogado: Vocês pediam alguma coisa pra ele? 

Comida, dinheiro, essas cosias ou não? Testemunha: Sim. Advogado: Por 

que? Testemunha: Porque meu marido ficou doente e a gente estava 

passando necessidade das coisas. Advogado: Ai você ligava pra ele? 

Testemunha: Sim e ele ajudava nós. Advogado: E depois ele cobrava 

vocês? Testemunha: Não. Nunca cobrou. Advogado: Nesse dia que ele foi 

na casa da senhora, a senhora falou pra ele que não era pra entrar? 

Testemunha: Sim. Advogado: Ele foi porque vocês ligaram ou ele foi por 

livre e espontânea vontade? Testemunha: Ele foi por livre e espontânea 

vontade. (...).

 O réu Manoel Josué da Silva, interrogado em juízo afirmou:

 "[...]Juiz: O Sr. Tem algo a dizer em sua defesa? Tem algo a falar? Réu: 

Dr. essa parte aí deu passar a mão nela, isso aí não existiu, por causa 

que, a inclusive até agora pouco ela falou aqui, com a senhora que estava 

interrogando ela, que ela conversou muito com ela aqui, ela todas as 

palavras que ela pronunciou, era não, aí na última palavra ela falou que eu 

tentei passar a mão nela, mas há dois anos atrás, isso eu fiquei 

encabulado, eu fiquei preocupado com isso mesmo e sobre essa denúncia 

aí do Jorge e num faço a mínima ideia, porque segundo eu soube foi uma 

denúncia pelo telefone anônimo, denunciou que eu beijei ela, abracei ela, aí 

chegou nesse ponto de me complicar desse jeito, aí eu fiquei perdido no 

tempo, eu não passei a mão nela. Eu sempre respeitei ela, o melhor família, 

ajudei a família várias vezes, o pai dela precisava de mim, ligava pra mim, 

eu ia lá, mas eu ir ajudar interessado sobre alguma coisa com essa 

criança, eu não, com sinceridade com o que eu falo. Juiz: Sr. Manoel, o Sr. 

morava onde aqui em Paranaíta? Réu: Eu moro na rua Curitiba, nº 06, 

inclusive, até ela falou pra aquela mulher agora pouco aí, que era nas 

casinhas popular, a bichinha é tão criança que... é desse tipo, eu fiquei 

sentido, fiquei sentido. Juiz: Sr. Manoel, é o seguinte, a família dela mora 

ou morava no Assentamento São Pedro. Réu: Não. Mora na Cohab a 

família dela. Juiz: E o Sr. Alguma época morou na zona rural ou não. Réu: 

Não, eu morei aí em Paranaíta trinta e três anos só na cidade. Juiz: Quando 

que o senhor começou a ter assim um convívio muito próximo da família 

da? Faz um, dez, cinco, anos? Réu: Faz apenas dois anos e pouquinho, 

que eu passava coletando lixo, que eu sou coletor de lixo ai em Paranaíta, 

aí eu passava e conheci o Ozeias, nós conhecemos. Juiz: Quando que o 

Sr. Começou a ajudar a família deles? Levar brinquedos pra ela, se é que 

isso aconteceu, teve alguma coisa assim ou não? Réu: Olha, o brinquedo 

a gente sempre, o coletor naquela plataforma do caminhão sempre tinha 

boneca, carrinho, bola, essas coisas, ai a gente junta primeiro, aí dá para 

as crianças, ai vai pedindo, o tio, dá isso? dá aquilo? assim que funciona, 

dava brinquedo pra ela, pro Jorge, pra outra nenezinha, enfim, pra cidade 

completa, toda. Achou naquele bairro, na frente tem aquela criança que 

pede, o tio, tal, é a mesma coisa, os outros que estão aí no meu lugar, é o 

mesmo jeito. Juiz: Então, mas é há quanto tempo assim, faz um ano, dois, 

que o Sr. começou a ter esse convívio próximo com ela ou é mais antigo? 

Com a criança eu falo, da família dela? Réu: Com a família, é igual eu falei 

pro Sr. é com todos, eu tenho separação de conviver mais com ela do que 

com o Jorge no caso, ou com ele, nós sempre estava lá era tudo junto, o 

pai dela, a mãe dela e as crianças, sempre nós tava junto. A mulher fez a 

pergunta a ela, ela disse: não a minha mãe sempre está junto, sempre tá 

junto, sempre tá junto, aí a mulher falou assim você está dizendo a 

verdade ou está mentindo, aí eu não tenho nem ideia a chegar nesse 

ponto aí que ela chegou. Juiz: Mas o Sr. tem o convívio com ele tem quanto 

tempo? Um, dois, três anos? Réu: Dois anos e pouquinho que a gente se 

conheceu, convive assim né, passo lá vez em quando. Juiz: Seu Manoel, 

ela aqui falou nos atendimentos, que o Sr. levava ela para passear de 

moto sozinha, sem o pai e a mãe dela junto, isso aconteceu em algum 

momento? Réu: Aconteceu sim, deu sair de moto com ela sozinho, 

realmente, eu levei ela pra fazer o exame de vista, fazer o óculos, ele 

pediu, que ela tem problema de desvio na vista, primeiro ele pediu pra nós 

comprar um óculos pra ela, eu falei com os meninos da secretaria de obra, 

fizemos vaquinha, o (...) foi lá, compramos um óculos pra ela, aí no colégio 

quebraram o óculos dela, inclusive ela até falou hoje sobre o óculos para a 

senhora que estava conversando com ela. Passado um ano, aquele 

óculos, o pai dela falou: tu não ajudava minha filha, ela precisava de um 

óculos, eu digo: eu vou tentar ajudar, aí eu ia fazer um exame pra usar 

esse aqui (óculos) apesar de que ele não está mais prestando, aí eu fiz 

esse aqui e fiz o dela, exame, foi o dia que eu fui com ela, permissão dele, 

ele falou isso aí pro senhor que eu estava junto aí na hora, permissão 

dele, fui lá, fizemos o exame, escolheu o óculos, a armação e esse dia 

nós saímos, eu mais ela sozinho, saímos 8horas e voltemo umas 9e30h, 

10h, foi lá na consulta dela, na relojoaria Marcelo. Juiz: Essa saída de moto 

sozinho com a criança foi uma única vez, ou ela acontecia toda semana? 

Réu: Não Sr. não saía não, esse negócio assim de que ela saía comigo 

contra vontade ou que nem eu via ai, eu escutei alguém falando aí, que ela 

disse que o pai dela obrigava ela a sair comigo, isso aí nunca aconteceu 

não Dr. Nunca, nunca. Juiz: Sr. Manoel, o que levou a crer aqui não na 

instrução, mas com alguns elementos antes que está sendo esclarecido 

agora na instrução é o seguinte, o Sr. ajudava financeiramente a família? 

Fora essa questão do óculos. Réu: Quando ele adoeceu, ele pediu ajuda, 

eu ajudei, ela até falou isso também, com cesta básica, eu ajudava com um 

pacote de café, no sal. Aí vem o caso, se alguém viu essa coisa, então 

tudo fez uma confusão, essa ligação que é uma inveja, isso é inveja. O 

vizinho ou alguém que eu não sei que me denunciou, viu e me jogou contra 

a menina, a menina ou alguma cosia fez assim pra poder separar a nossa 

amizade, mas igual eu falei, não adianta (...), eles ganhava três frango 

caipira, que ele é trabalhador, isso é, pois ele tinha o direito dele de triar 

uma banda, pra me dar uma banda pra eu trazer pra minha casa, então 

era uma coisa que, as vez a gente fala assim, poxa! Mas, você ajudou ele 

muito, só ajudava ele? não. Ele me ajudava também. Ele fazia sabão 

líquido, ele me dava dois, três litros, uma mão lava a outra, mas, 

infelizmente. Juiz: E assim, o que o Sr. entende que pode ter, porque a 

menina, ela teria chorado e dito que o tio havia passado a mão, a criança 

mostrou que teria passado na genital, isso aí quando ela fez o primeiro 

atendimento, tem alguma situação que o Sr. acha que ela possa ter 

compreendido dessa forma? O Sr. diz que não fez, né? Tem alguma 

situação que o Sr. acha que, as vezes eu fui ajudar ela a se vestir e ela 

está compreendendo dessa forma, tem alguma situação assim ou não? 

Réu: Olha, pelo que essa senhora conversou aqui com ela agora pouco, 

(...) no jeito que eu vi ela falando aqui hoje, várias perguntas, perguntando, 

perguntando, ela chegou num ponto que ultrapassou, eu fiquei pensando 

comigo né, porque não falava isso, assim como ela falou pra aquela 

senhora que estava aqui, que tinha eu que nem um vô, eu tenho ela que 

nem uma neta, era uma família, sempre o Ozeias falou isso, a mulher dele 

também, Manoel tu é nossa família, inclusive, no dia que eu fui lá pegar ele, 

fui lá buscar ele no hospital, a mulher dele pediu pra mim, pelo amor de 

Deus, fui de madrugada, vim no hospital (...) fomos na casa dele, ai viemos 

no hospital até 4 horas da manhã, levemo de volta, eu vim embora pra 

minha casa pra bater o ponto cedinho porque eu pegava pra trabalhar 6 

horas da manhã, aí tudo isso alguém estava vendo, foi aonde saiu isso 

daí, e sobre a, sobre a causa de passar a mão, que ela falou que passei a 

mão pra mulher e tal, eu achei que foi muita, sei lá, muita prensa na 

menina, eu pensei desse jeito comigo, eu não passei a mão nela, a 

senhora perguntou: ele passou a mão em você? Não. Foi a força ? Não. 

Eu tava olhando aqui e depois surgiu esse assunto ai das meninas do 

Conselho, aí foi onde eu fiquei perdido no assunto. Juiz: E a questão de 

que o Jorge teria visto o Sr. dando um beijo no rosto da dentro do quarto 

dela, isso aconteceu ou não aconteceu ou aconteceu sem nenhuma 

vontade de praticar um abuso ou nunca aconteceu isso? Réu: Não. O 

quarto é dela e dele, dos dois, ela falou também aqui, ela disse que não 

(...) eu sair da sala e ir lá no quarto dela beijar ela não. Juiz: O Sr. nunca 

fez? Réu: Ir lá no quarto dela beijar ela, não. Quando eu estava lá, no 

almoço sentava igual eu estou aqui, ela vinha aqui, o pai dela diziam dá um 

abraço no tio, e vai pro colégio, quando eu lá, assim, na hora do almoço, 

que levava uma coisa rápido, ia e vinha rápido, aí ela chegava aqui me 

abraçava, isso daí ela falou pra mulher também, eu beijava ele, abraçava 

ele aqui e ia embora, desse jeito (...) e ele também (Jorge), eu dava um 

beijinho na cabeça dele aqui junto quando ia pro colégio. Juiz: Sr. Manoel, 

o Sr. tem algo mais acrescentar que queria falar, que o Sr. negou qualquer 

abuso, negou que tenha entrado no quarto dela. O Sr. tem algo a mais que 

queira esclarecer, ou já terminou tudo que entende necessário. Dr. Eu 

acho que o necessário, já foi passado. [...]".

Com efeito, consta nos autos, o laudo pericial juntado às (fls. 21/24), no 

qual, aponta pela inexistência de rompimento de hímen.

O art. 158 do CPP diz que: "Quando a infração deixar vestígios, será 

indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo 
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supri-lo a confissão do acusado".

Vinculado ao aludido art. 158, o art. 167 do mesmo CPP assim dispõe: "Art. 

167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem 

desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".

Feito o exame em 10/03/2019 (não sendo possível definir quantos dias 

após o suposto fato), concluiu-se ali que não houve rompimento do hímen 

e não havia sinal de lesão corporal, apontando-se para a inexistência de 

sinais reveladores da prática de conjunção carnal.

 Com isso, firme na convicção de que o processo penal brasileiro é 

marcado pelo Sistema Acusatório, o que traz a reboque a conclusão de 

que ao Ministério Público (ou ao querelante, conforme for) cabe o papel de 

provar os caracteres inerentes ao primeiro estrato do conceito analítico de 

crime (fato típico e tipicidade, para quem os diferenciam), conclui-se, no 

tocante à existência de marcas (mais amplo que lesão) no órgão genital da 

vítima, pela falta de comprovação.

 Mas isso não sepulta a discussão, apenas afasta um cenário possível.

Cabe agora a análise das versões das testemunhas e da vítima incluída.

 A Denúncia, ao delinear um cenário fático, estruturando um 

espaço/tempo, define a moldura na qual se cingirá o campo argumentativo, 

tanto para a construção da tese acusatória (imputação) quanto da 

defensiva, a qual buscará infirmar (ou ao menos pôr em xeque) aquela 

tese, ou melhor, as suas características (nuances). Esse cenário é o 

único que pode levar à condenação.

 Essa conclusão é importante porque define o objeto sobre o qual recai a 

análise.

 O Ministério Público ressalta com bastante ênfase a versão da vítima, 

inclusive em momento investigativo. Seja lá, seja em sede judicial, em 

ambos há a firme indicação de que o acusado contra a vontade da vítima, 

aproveitando da condição de amigo da família teria passado a mão na 

parte íntima da menor.

As diferenças de versões, da forma como explorada pela Defesa em 

alegações finais, embora relevantes, revelam parcialmente o ponto que se 

entende fundamental.

O depoimento da vítima prestado junto à psicóloga do juízo, na forma de 

depoimento sem dano, verifica-se que a palavra da vítima, considerada 

como fonte indicativa de autoria e materialidade, não restou segura, 

constante e incisiva.

 Isto porque, a vítima alega em seu depoimento prestado perante a 

autoridade policial, em fevereiro de 2018 que "[...]conhece o MANÉ, e o 

chama de vô ou tio; Que sai com ele, vai na feira comer pastel, vai na 

sorveteria, sempre só; Que ele sempre ia na casa que mora, agora não vai 

mais; Que o que falou para as tias do CRAS é verdade[...]."

 Todavia, em juízo, perante a psicóloga em novembro de 2019, a vítima 

alega que saia com Manoel, no entanto, sempre junto com os pais. 

Outrossim, por diversas vezes, ao ser interrogada se o Manoel teria 

praticado atos libidinosos, tais como, beijado na boca, no corpo, tirado sua 

roupa, passado a mão no seu corpo, em sua parte genital, dentre outros 

atos, a vítima negou, afirmando que ele nunca teria praticado tais atos e 

que, apenas no dia do seu aniversário de 07 (sete) anos, recebeu um 

abraço do Manoel, afirmando que tal ato havia sido autorizado pelos pais.

Porém, a jurisprudência tem dado elevada força probante às declarações 

das vítimas, notadamente quando são menores e indefesas e a versão 

encontra amparo nas demais provas contidas nos autos. Confira-se:

 "EMBARGOS INFRINGENTES – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 

CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS 

DEMAIS PROVAS COLIDIDAS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA 

TENTATIVA – INVIABILIDADE – ATOS LIBIDINOSOS CONSUMADOS – 

AGENTE QUE TOCA A GENITÁLIA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. 

A palavra da vítima detém especial relevo para a comprovação da autoria 

e materialidade do crime de ato libidinoso praticado contra vulnerável, 

desde que em consonância com as demais provas colididas nos autos. A 

satisfação da lascívia mediante a prática de ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal (toque na genitália), é o que basta para a consumação 

do crime de estupro de vulnerável. (EIfNu 59523/2017, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 

05/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)."

Nesse sentido é o entendimento sedimentado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no enunciado nº. 10, do Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE 

Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017: "Enunciado 10. 

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e 

coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma 

vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas."

Evidente que não basta a versão da vítima, pelo menos não em regra, 

sendo imprescindível a conjugação com todo o cenário probatório 

produzido.

 A palavra da vítima ganha extrema relevância, mas mesmo nas próprias 

decisões trazidas pelo Ministério Público se vê uma importante ressalva: 

DESDE QUE CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS E 

ESPECIALMENTE EM FATOS SEM VESTÍGIOS.

A discussão acaba se cingindo, portanto, à questão probatória.

 Em relação a isso, remetendo ao que já definido sobre "ônus 

argumentativo probatório" (sempre a cargo de quem acusa), 

imprescindível a análise da produção probatória.

 Analisando perfunctoriamente os fatos, verifico que há diversas 

contradições no depoimento dos informantes ouvidos em juízo, dentre 

elas, o acusado ao ser interrogado sobre a época que começou a 

conviver com a família da vítima, afirma que "[...]Faz apenas dois anos e 

pouquinho que eu passava coletando lixo aí em Paranaíta e conheci o 

Ozeias[...]", nesse mesmo sentido, o genitor da vítima afirma em juízo que 

"[...]Vai fazer quase dois anos[...]", no entanto, a genitora da vítima afirma 

em juízo que "[...]A tinha 6 meses quando ele conheceu ela" ou seja, a 

mais de 8 anos.

 Ademais, através das oitivas coletadas nos autos, restou provado que o 

réu era autorizado pelos pais para sair sozinho com a vítima, com efeito, o 

réu alega ter saído sozinho com a vítima uma única vez, sendo que teria 

levado a vítima até o local em que ela realizou um exame de vista, bem 

como comprou o seu óculos de grau. Outrossim, restou duvidoso em 

relação a frequência dessas saídas, pois, o acusado, conforme já 

mencionado, alegou em juízo que: "[...]Aconteceu sim, deu sair de moto 

com ela sozinho, realmente, eu levei ela pra fazer o exame de vista, fazer 

o óculos, ele pediu, que ela tem problema de desvio na vista, (...), aí eu fiz 

esse aqui e fiz o dela, exame, foi o dia que eu fui com ela, (...) permissão 

dele, fui lá, fizemos o exame, escolheu o óculos, a armação e esse dia 

nós saímos, eu mais ela sozinho, saímos 8horas e voltemo umas 9e30h, 

10h, foi lá na consulta dela, na relojoaria Marcelo[...]."

Ocorre que, o genitor da vítima em depoimento prestado perante 

autoridade policial afirma que "[...] por duas ou três vezes MANOEL levou 

no oculista, para consulta e troca de óculos, e foi sozinho com ela (sic); 

Que na última vez que ele saiu com levou ela no oculista depois passou na 

sorveteria, comprou sorvete, também um presente para ela e levou para 

casa que mora[...]"

 Já a genitora, afirma que o acusado saia com uma frequência maior com a 

víítima, conforme depoimento prestado em juízo "[...]Juiz: Vocês permitem 

que ele saia com a sozinho? Testemunha: Sim. Juiz: Isso acontecia várias 

vezes? Testemunha: de vez em quando só. Juiz: de vez em quando por 

quanto tempo? Testemunha: Umas duas horas, eles saiam e levava ela 

para passear. Juiz: Eles ficavam duas horas fora? Testemunha: Quando 

ela ia tinha que voltar pra ir pra escola[...]".

 No entanto, a vítima em seu depoimento sem dano, afirmou que não saía 

sozinha com o acusado, "[...]PSICÓLOGA: ele convidava vocês pra 

passear em algum lugar? VÍTIMA: Não, mas meus pais iam com a gente. 

PSICÓLOGA: Chegou alguma vez ir só você, ou você e seus irmãos com 

ele? VÍTIMA: Não. Meu pai sempre foi com a gente, ou talvez minha mãe.

[...]".

 Ainda, em relação aos presentes que recebia de Manoel, restou 

incontroverso que eles eram encontrados em seu serviço com as coletas 

de lixo ou eram comprados e, após, doados e para as crianças da cidade 

que demonstravam interesse em ficar com o brinquedo, sendo que tanto 

quanto seu irmãos Jorge e Keith recebiam presentes, tais como lapiseira, 

óculos de grau, roupa, dentre outros itens, mencionado nos autos como 

sendo necessários para as crianças. Ademais, a genitora, o genitor, a 

vítima e o acusado afirmam que Manoel ajudava com as despesas da 

família com alimentação, saúde, vestuário e brinquedos. Nesse sentido, o 

acusado afirmou em juízo que a ajuda era recíproca entre ele e a família 

de, alegando que "[...]Ele me ajudava também. Ele fazia sabão líquido, ele 

me dava dois, três litros, uma mão lava a outra[...]".

Vê-se ainda que, a vítima, em seu depoimento neste juízo afirma que:

 "[...]PSICÓLOGA: Quando ele te dava presente, era pra você não contar 

pra ninguém? VÍTIMA: Não. Ele dava pra ajudar minha família e quando 

chegou no outro aniversário ele me deu um presente o que eu queria muito 

que era uma lapiseira. PSICÓLOGA: As vezes eles falam assim, Se você 

deixar eu tocar no seu corpo eu te dou um presente. Ele chegou a falar 

assim pra você? VÍTIMA: Não[...]."
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 Outro fato que aponta dúvidas do juízo é a questão de que o Jorge, irmão 

da vítima, teria visto o acusado Manoel dando um beijo no rosto da dentro 

do quarto dela, a psicóloga, ao perguntar para a vítima se o seu irmão teria 

mentido, esta, apenas balançou a mão mostrando o sinal de mais ou 

menos, ao ser questionada no que ele teria mentido, a vítima permaneceu 

em silêncio. O réu em seu interrogatório foi contundente ao afirmar que 

não teria praticado tal fato "[...]O quarto é dela e dele, dos dois, (...) eu sair 

da sala e ir lá no quarto dela beijar ela não. Juiz: O Sr. nunca fez? Réu: Ir 

lá no quarto dela beijar ela, não[...]."

Em que pese a acusação apontar que a vítima em seu depoimento 

prestado perante este juízo, demonstrando medo, declarou que o acusado 

tentou pegar na sua vagina e, que, de acordo com o depoimento da 

testemunha Daiane Munhoz dos Santos Furtado e demais elementos 

trazidos nos autos, poderia dar a este juízo o convencimento necessário 

para que se possa atribuir a responsabilidade da conduta apurada ao 

acusado Manoel Josué da Silva, vê-se que, na verdade restou duvidosa a 

prática de tal ato.

 Isso porque, a psicóloga deste juízo, perguntou para a vítima se era 

verdade que ela havia contado para a equipe do CRAS, que Manoel teria 

mexido com ela e, então, ela respondeu que pelo que ela se lembrava, sim, 

mas, que o acusado não teria mexido com ela, "[...] No dia que a Sandra 

chamou você e te perguntou se o Sr. Manoel mexeu com você, você disse 

o que para ela? VÍTIMA: que eu me lembro, falei que sim. PSICÓLOGA: e 

esse sim, era verdade ou mentira? Aconteceu de verdade? Ele mexeu ou 

não mexeu, tocou ou não tocou? VÍTIMA: Não [...]," bem como ao ser 

perguntada se o Manoel teria apenas tentado pegá-la, ela afirmou com a 

cabeça que sim, mas, disse que não deixou e que fazia tempo (quando ela 

tinha 7 anos) e, portanto, ela se lembrava mais ou menos do que teria 

ocorrido, conforme trecho do seu depoimento:

"[...] PSICÓLOGA: O tio Mané colocou a mão na sua vagina? VÍTIMA: Não. 

PSICÓLOGA: Ele pediu pra você pegar no pênis dele? VÍTIMA: acenou com 

a cabeça que não. PSCCÓLOGA: Ele pediu pra você chupar o pênis dele? 

VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Ele chegou pedir pra tocar no seu corpinho? 

VÍTIMA: Não. PSICÓLOGA: Então o que ele pediu? VÍTIMA: Não pediu nada. 

PSICÓLOGA: Então você mentiu para as meninas? VÍTIMA: acenou com a 

cabeça que não. PSCICÓLOGA: Então ele tocou em você? VÍTIMA: Não [...]

[...] VÍTIMA: eu lembro que tinha 7 anos. PSICÓLOGA: Então é por isso que 

você está com dificuldade de lembrar? VÍTIMA: Acenou com a cabeça que 

sim.PSICÓLOGA: Então isso aconteceu já tem um tempo já, não foi agora? 

VÍTIMA: Acenou com a cabeça que sim.(...) VÍTIMA: Foi duas Mulher, foi a 

Sandra e a Loirinha. PSICÓLOGA: Então quando ele mexeu com você, 

você já tinha contado pra Sandra uma vez? VÍTIMA: Humrrum. 

PSICÓLOGA: E depois não aconteceu mais? VÍTIMA: Acenou com a 

cabeça que não. Eu ficava bem longe. PSICÓLOGA: Então ele só tentou 

pegar em você? VÍTIMA: acenou com a cabeça que sim. PSICÓLOGA: Não 

chegou passar a mãozinha assim não né? VÍTIMA: acenou com a cabeça 

que não. PSICÓLOGA: Ele só tentou pegar? VÍTIMA: acenou com a cabeça 

que sim, e eu não deixei[...]."

 Consta ainda que, a vítima, ao ser questionada se alguém teria pedido pra 

ela não falar alguma coisa no seu depoimento, afirmou que não, que 

considera Manoel como seu avô porque ele ajudava ela e sua família e que 

gostaria que ele saísse da cadeia.

Percebe-se a razoável fragilidade do cenário fático delineado, 

estruturando situação que, se ocorrida, desaguaria em constatação 

posterior (exame pericial), o que, como dito, não ocorreu conjunção 

carnal.

 Se falsas memórias houve, não se sabendo de quem (testemunha/vítima), 

entra em cena a conclusão (especificamente sobre o aspecto da 

materialidade) de que não foi devidamente comprovado o fato, incidindo o 

por vezes o arranhado in dubio pro reo.

 O incremento do cenário fático é pequeno indicativo de criação, não 

suficiente, talvez e neste caso, para se afastar a conclusão de que houve 

o fato.

 Analisando-se com o máximo de cuidado tudo o que foi produzido neste 

processo (em atividade probatória) e também em procedimento anterior 

(fase policial), chega-se à conclusão de que o fato narrado pela vítima se 

situa (tempo/espaço) fora do que foi comprovado.

 Assevera-se aqui que o dito acima não significa imputar à vítima 

declaração mentirosa. Disso não se sabe.

 Conclui-se um raciocínio a partir de construção argumentativa vinculada à 

análise do quanto narrado, alegado e provado pelas partes. A partir do 

contexto narrado pela Denúncia, não se encontra conjunto probatório 

suficiente (incumbência da acusação, repete-se) para o apontamento de 

que o acusado tenha praticado os atos ali narrados.

 Não se afasta a possibilidade de outro fato, de outra infração penal, mas 

isso não foi objeto da Denúncia e da atividade probatória, motivo pelo qual 

não cabe análise (sistema acusatório).

 O fato narrado pela vítima ocorreu? Não se sabe.

 Mas o que não foi suficientemente (grau de suficiência) comprovado é 

que o acusado, no ano de 2019, na residência da vítima na Avenida 

Principal, n°00, Bairro Cohab, Munícipio de Paranaíta-MT, praticou atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor impúbere, com 

apenas 08 (oito) anos, o que fez contra a vontade da vítima, 

aproveitando-se de sua condição de amigo da família

Conclui-se, portanto, que o fato (qualificado por tipo penal como estupro) 

não foi provado, motivo pelo qual deve o acusado Manoel Josué da Silva, 

vulgo "Mané" ser absolvido da imputação feita.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e 

nas alegações finais pelo Ministério Público, ABSOLVENDO Manoel Josué 

da Silva, vulgo "Mané" quanto à infração penal do art. 217-A do Código 

Penal, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIA

Expeça-se alvará de soltura, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVERÁ 

PERMANECER PRESO. Diante da urgência que o caso requer serve a 

presente sentença como alvará de soltura.

Diante da improcedência da demanda, o pedido de relaxamento da prisão 

resta prejudicado.

Sem custas e despesas processuais.

Tendo havido nomeação de Defesa verifico que os honorários foram 

fixados na ref. 12.

 No mais, transitada em julgado a presente sentença, e feitas as 

anotações e comunicações devidas (arts. 965, 974 e 1.453, todos da 

CNGCJ), arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o réu, observando-se o art. 392 do CPP.

 Considerando a natureza do processo, PUBLIQUE-SE sem a indicação de 

nomes da vítima.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-03.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LIANE BENINI ZANETTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000212-03.2018.8.11.0095. REQUERENTE: LEILA LIANE BENINI ZANETTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença 

proferida nos autos. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. DECIDO. Sem delongas, é cediço que os embargos 

declaratórios em comento têm nítida intenção de discutir matéria de mérito, 

o que, diga-se de passagem, não encontra lugar no procedimento erigido 

pela parte autora/embargante. Deste norte, vê-se claramente a 

inadequação do procedimento, uma vez que as irresignação apontada 

pelo embargante deveria ser objeto de procedimento próprio (Apelação), o 

que certamente não fora observado. Sendo assim, os presentes 

embargos de declaração não merecem guarida, não pela impossibilidade 

de sua interposição, mas sim por não desempenhar, de fato, a sua 

finalidade, pois, como já destacado, pretende a parte autora, nitidamente, a 

discussão de matéria de mérito. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, OBSCURIDADE E 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – 
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INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos 

de Declaração possui a função integrativa, tendo por objeto sanar 

eventual omissão, obscuridade ou contradição. 2. Ausentes os vícios 

alegados, impõe-se que os Embargos sejam desprovidos. 3- “[...] 2. O 

prequestionamento é a menção, o debate e a decisão efetiva da Corte de 

origem a respeito da matéria federal suscitada, sendo desnecessário o 

chamado prequestionamento explícito. [...]” (STJ - EDcl no REsp 

1020777/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz). 4 - Aclaratórios rejeitados. (ED 

109263/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016) 

Com estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento 

dos requisitos legais e a inexistência de omissão, não conheço destes 

embargos de declaração. Ressalto, novamente, que qualquer irresignação 

do interessado em relação à decisão prolatada deveria ser objeto de 

recurso cabível na espécie, eis que a via ora eleita não se mostra 

adequada para tanto. Posto isto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida 

e JULGO IMPROCEDENTE o pedido do embargante, por não haver, 

nenhuma omissão na sentença publicada, nos termos dos incisos I, II e III 

do art. 1.022 do NCPC, razão porque a MANTENHO nos moldes em que 

proferida. Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. CIÊNCIA as partes. CUMPRA-SE.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000139-31.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CIZAN PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000139-31.2018.8.11.0095. REQUERENTE: RAFAEL CIZAN PAPPEN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença 

proferida no ID 26400411. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. DECIDO. Sem delongas, é cediço que os embargos 

declaratórios em comento têm nítida intenção de discutir matéria de mérito, 

o que, diga-se de passagem, não encontra lugar no procedimento erigido 

pela parte autora/embargante. Deste norte, vê-se claramente a 

inadequação do procedimento, uma vez que as irresignação apontada 

pelo embargante deveria ser objeto de procedimento próprio (Apelação), o 

que certamente não fora observado. Sendo assim, os presentes 

embargos de declaração não merecem guarida, não pela impossibilidade 

de sua interposição, mas sim por não desempenhar, de fato, a sua 

finalidade, pois, como já destacado, pretende a parte autora, nitidamente, a 

discussão de matéria de mérito. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, OBSCURIDADE E 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – 

INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos 

de Declaração possui a função integrativa, tendo por objeto sanar 

eventual omissão, obscuridade ou contradição. 2. Ausentes os vícios 

alegados, impõe-se que os Embargos sejam desprovidos. 3- “[...] 2. O 

prequestionamento é a menção, o debate e a decisão efetiva da Corte de 

origem a respeito da matéria federal suscitada, sendo desnecessário o 

chamado prequestionamento explícito. [...]” (STJ - EDcl no REsp 

1020777/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz). 4 - Aclaratórios rejeitados. (ED 

109263/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016) 

Com estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento 

dos requisitos legais e a inexistência de omissão, não conheço destes 

embargos de declaração. Ressalto, novamente, que qualquer irresignação 

do interessado em relação à decisão prolatada deveria ser objeto de 

recurso cabível na espécie, eis que a via ora eleita não se mostra 

adequada para tanto. Posto isto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida 

e JULGO IMPROCEDENTE o pedido do embargante, por não haver, 

nenhuma omissão na sentença publicada, nos termos dos incisos I, II e III 

do art. 1.022 do NCPC, razão porque a MANTENHO nos moldes em que 

proferida. Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. CIÊNCIA as partes. CUMPRA-SE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-87.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

STER SERAVALI PETROFEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010054-87.2015.8.11.0095. REQUERENTE: STER SERAVALI PETROFEZA 

REQUERIDO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Vistos. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL S/A contra 

sentença proferida nos autos. Os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do necessário. DECIDO. Sem delongas, é cediço que os embargos 

declaratórios em comento têm nítida intenção de discutir matéria de mérito, 

o que, diga-se de passagem, não encontra lugar no procedimento erigido 

pela parte autora/embargante. Deste norte, vê-se claramente a 

inadequação do procedimento, uma vez que as irresignação apontada 

pelo embargante deveria ser objeto de procedimento próprio (Apelação), o 

que certamente não fora observado. Sendo assim, os presentes 

embargos de declaração não merecem guarida, não pela impossibilidade 

de sua interposição, mas sim por não desempenhar, de fato, a sua 

finalidade, pois, como já destacado, pretende a parte autora, nitidamente, a 

discussão de matéria de mérito. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, OBSCURIDADE E 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – 

INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos 

de Declaração possui a função integrativa, tendo por objeto sanar 

eventual omissão, obscuridade ou contradição. 2. Ausentes os vícios 

alegados, impõe-se que os Embargos sejam desprovidos. 3- “[...] 2. O 

prequestionamento é a menção, o debate e a decisão efetiva da Corte de 

origem a respeito da matéria federal suscitada, sendo desnecessário o 

chamado prequestionamento explícito. [...]” (STJ - EDcl no REsp 

1020777/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz). 4 - Aclaratórios rejeitados. (ED 

109263/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016) 

Com estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento 

dos requisitos legais e a inexistência de omissão, não conheço destes 

embargos de declaração. Ressalto, novamente, que qualquer irresignação 

do interessado em relação à decisão prolatada deveria ser objeto de 

recurso cabível na espécie, eis que a via ora eleita não se mostra 

adequada para tanto. Posto isto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida 

e JULGO IMPROCEDENTE o pedido do embargante, por não haver, 

nenhuma omissão na sentença publicada, nos termos dos incisos I, II e III 

do art. 1.022 do NCPC, razão porque a MANTENHO nos moldes em que 

proferida. Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. CIÊNCIA as partes. CUMPRA-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 584 de 646



Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-77.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 29 de agosto de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 21/02/2018 Hora: 13:00, 

juntamente com as partes, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010110-77.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ANDREIA BATISTA Parte Requerido: VIVO S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-12.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 25 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 22/11/2017 Hora: 16:30, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000086-12.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ELAINE APIS DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-91.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 1 de agosto de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 16/08/2017 Hora: 13:00, JUNTAMENTE COM A PARTE 

REQUERIDA, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010122-91.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ALEX DOS SANTOS DE CARVALHO Parte Ré: 

VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-91.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 1 de agosto de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 16/08/2017 Hora: 13:00, JUNTAMENTE 

COM A PARTE REQUERENTE, sob pena de extinção do feito, no endereço 

ao final indicado. Processo: 8010122-91.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ALEX DOS SANTOS DE 

CARVALHO Parte Ré: VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-64.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 25 de setembro de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 1000089-64.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

374.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: EVALDO GONCALVES COELHO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/12/2017 Hora: 14:00 (MT) no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-12.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 25 de setembro de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 1000086-12.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: ELAINE APIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 22/11/2017 Hora: 16:30 (MT) no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000117-27.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIS MOTA GONCALVES VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Pedra Preta (IMPETRADO)

JUVENAL PEREIRA BRITO (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000117-27.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Licenças, Amamentação]->MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: LIS MOTA GONCALVES 

VIANA Endereço: Rua Raimundo Nonato Aguiar, 52, Vila Aurora II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: JUVENAL 

PEREIRA BRITO Endereço: Rua Nova Guenko, 338, Prefeitura Municipal, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: Prefeitura Municipal 

de Pedra Preta Endereço: R. Nova Guenko, 338, Centro, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO DA SENTENÇA prolatada nos autos ID 28939692 vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-56.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001249-56.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

CLAUDEMIR DOS SANTOS Endereço: Avenida Beija FLor, s/n, Quadra 24, 

Vila Garça Branca, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, para que no prazo legal 

apresente Impugnação à Contestação ID 29230461, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001384-68.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

Z. M. D. S. (REQUERENTE)

A. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELIA XAVIER VILAS BOAS OAB - MT25848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001384-68.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Casamento, Dissolução]->DIVÓRCIO 

CONSENSUAL (98) POLO ATIVO: Nome: ZENILDA MOREIRA DE SOUZA 

Endereço: Zona Rural, s/n, Km 118 + 6Km esquerda, Rodovia BR 364, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: ANTONIO JOSE DE SOUZA 

Endereço: Avenida Carcara, Lote 13, Quadra 16, Garça Branca, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA(O) ADVOGADA(O) DO POLO ATIVO da Sentença prolatada nos autos 

ID 28030979 e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000770-63.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CREINIANE MARIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000770-63.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 64.546,52 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública, Execução Previdenciária]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: CREINIANE MARIANA DA SILVA 

Endereço: Chacara Recreio, s/n, Altos de Pedra Preta, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para se manifeste 

a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a impugnação ID 29009555. 

PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-22.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FARIAS ESTEVAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000818-22.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 10.341,58 ESPÉCIE: [Execução Previdenciária]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ELIANE FARIAS ESTEVAO 

Endereço: RUA OSCAR SOARES, 665, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 

134, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA POLO ATIVO para 

se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a impugnação 

à execução ID 28681384. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-31.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CIRINO FAVALI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001380-31.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 25.200,53 ESPÉCIE: [Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA MADALENA CIRINO FAVALI 

Endereço: RUA ARNALDO ESTEVAN DE FIGUEIREDO, 1336, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO POLO ATIVO, para que no 

prazo legal apresente Impugnação à Contestação ID 29210180, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. PEDRA PRETA, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000852-94.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000852-94.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

JAILSON ALVES DE ALMEIDA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Defiro o pedido de ID 25614486. 

Intime-se o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa 

do Procurador Federal, bem como, do Gerente da Agência do INSS de 

Rondonópolis-MT, para que cumpra imediatamente a tutela de urgência 

deferida em sentença (acordão ID 21636950, anexo aos autos), e implante 

o benefício de auxílio-acidente concedido ao requerente Jailson Alves de 

Almeida, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

para cada violação até o limite no valor de R$60.000,00 (sessenta mil 

reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de 

desobediência. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000264-53.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA EMILIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000264-53.2020.8.11.0022. REQUERENTE: TEREZA 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: MARIA EMILIA RIBEIRO DA SILVA Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora não juntou 

documentos que comprove a enfermidade e a incapacidade que acomete 

a interditada, documentos imprescindíveis para o feito. Desta feita, nos 

termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, CONCEDO a parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar os vícios apontados acima, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. Após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venha-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-87.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA DOS REIS PALMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000210-87.2020.8.11.0022. AUTOR(A): IVANI MARIA 

DOS REIS PALMA REU: BANCO GMAC S.A. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte autora não juntou o contrato de alienação 

fiduciária firmada com a parte ré, documento imprescindível para o feito. 

Desta feita, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

CONCEDO a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar os 

vícios apontados acima, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito sem resolução de mérito. Após decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venha-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001292-90.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SANDRO PIRES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001292-90.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 16.705,55 ESPÉCIE: [Parcelas de benefício não pagas]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ROMILDO 

SANDRO PIRES DO NASCIMENTO Endereço: Rua Tancredo Neves, 451, 

centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 

1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias da Impugnação ao cumprimento de sentença ID 

30639403, conforme decisão e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA 

PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000836-43.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000836-43.2019.8.11.0022. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de alimentos ajuizada por JULIA ARGUELHO OLIVEIRA 

DE SOUZA representada por sua genitora TALITA LOPES VIEIRA DE 

SOUZA em desfavor de JACKSON ARGUELHO DE OLIVEIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em audiência de ID. 24270850, as 

partes entabularam acordo. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. As partes são legítimas e 

bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Satisfazendo as partes os requisitos legais, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelas 

cláusulas descritas no termo de acordo (ID 24270850). Sem custas. Tendo 

em vista os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. José Mauro 

de Ribamar e Silva, OAB/MT 25.752 no presente feito, conforme nomeação 

deste juízo, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) URH, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001093-68.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

PAULO DANIEL DA SILVA TENORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001093-68.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 1.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARLEI ROCHA DA SILVA Endereço: Rua 04, 54, Jardim mato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 589 de 646



grosso, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: PAULO DANIEL DA 

SILVA TENORIO Endereço: Rua 04, 54, Jardim Mato Grosso, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1049, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT Endereço: Avenida 

Fernando Correa da Costa, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]->AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA CÍVEL (65) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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PAULO SERGIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001199-30.2019.8.11.0022. Vistos etc. Tendo em vista 

a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para estabelecer, em 

caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira e Segunda 

Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, redesigno a 

audiência de entrevista ID 28200621, para o dia 24 de junho de 2020, às 

15h. Intimem-se as partes para comparecem a audiência. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46166 Nr: 1529-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moemia de Oliveira Luzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46170 Nr: 1533-57.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir de Souza Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46171 Nr: 1534-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 
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causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46202 Nr: 1541-34.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Lopes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46203 Nr: 1542-19.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Francisco Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46204 Nr: 1543-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo dos Santos Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de janeiro de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46206 Nr: 1545-71.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Bruno dos Santos, Sidenir Bruno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46208 Nr: 1547-41.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Bruno dos Santos, Sidenir Bruno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de janeiro de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46665 Nr: 1705-96.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Ribeiro da Silva Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47488 Nr: 2036-78.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevão Elias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 6.049,29 (seis mil e quarenta e nove reais e vinte 

e nove centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53673 Nr: 357-72.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução contra a Fazenda Público proposta por Luamar 

Nascimento canudo em face do Estado de Mato Grosso, devidamente 

qualificados nos autos.

Em ref. 35 expedida a requisição de pequeno valor para o pagamento do 

débito.

O executado peticionou em ref. 36 informando o pagamento do débito.

A parte exequente peticionou em ref. 38, requerendo o levantamento do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Determino a liberação dos valores depositados nos autos em favor da 

parte exequente, na conta bancária informada no pleito de ref. 38.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56209 Nr: 1250-63.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 4.682,29 (quatro mil e seiscentos e oitenta e dois 

reais e vinte e nove centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56477 Nr: 1360-62.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução contra a Fazenda Público proposta por Luamar 

Nascimento canudo em face do Estado de Mato Grosso, devidamente 

qualificados nos autos.

Em ref. 31 expedida a requisição de pequeno valor para o pagamento do 

débito.

O executado peticionou em ref. 40 informando o pagamento do débito.

A parte exequente peticionou em ref. 42 o levantamento do valor 

depositado nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.
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É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Determino a liberação dos valores depositados nos autos em favor da 

parte exequente, na conta bancária informada no pleito de ref. 42.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59046 Nr: 2497-79.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 4.573,71 (quatro mil e quinhentos e setenta e três 

reais e setenta e um centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.

JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada 

via BACENJUD.

 Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 

854, §3º e 183 do NCPC).

Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de 

impugnação, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos 

para sentença de extinção da execução e consequente expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente.

Caso contrário, aportando aos autos impugnação à penhora, certifique-se 

a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, 

querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46201 Nr: 1540-49.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gregorio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46205 Nr: 1544-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lemos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de janeiro de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46207 Nr: 1546-56.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Correia Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 46209 Nr: 1548-26.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46210 Nr: 1549-11.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandilson Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Mariana Cristina Correa de Andrade - OAB:15549, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51024 Nr: 1019-70.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Lucia Acelina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref. 134, determinando a expedição de ofício ao Banco 

do Brasil para a retificação da DIRF do advogado João Faustino Neto, 

conforme postulado na referida petição.

Após, arquive-se os autos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001074-62.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

SOLANGE GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001074-62.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SOLANGE GUIMARAES REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PEDRA PRETA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com pedido 

de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso no interesse do requerente Gustavo Guimarães Silva em face do 

Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, devidamente 

qualificado nos autos. Relata o parquet que o requerente possui rinite 

Persistente Moderada e Conjuntivite Alérgica Grave CID H10.1+ H16.2 + 

J30.3, portanto necessita de imunoterapia sublingual para alérgenos 

específicos sendo necessário o tratamento com a VACINA PARA 

INALANTES ÁCAROS/FUNGOS, conforme solicitação médica - inalantes 

de maneira URGENTE (vacina): Poeira domiciliar 70%, Ácaros MIX 20%, 

Fungos do ar 10%, conforme receituário anexo. A requerente não possui 

condições financeiras para custear o fármaco e solicitou a vacina à 

Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou que “a vacina sublingual 

não integra a Relação Municipal de Medicamentos deste Munícipio”. A 

inicial veio instruída com os documentos, e pugnou pela concessão da 

tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e Município de 

Pedra Preta, a fornecer o tratamento de imunoterapia sublingual para 

alérgenos específicos (vacina para inalantes (ácaros/fungos ): Poeira 

domiciliar 70%, Ácaros MIX 20%, Fungos do ar 10% em quantidade 

suficiente e integral ao paciente Gustavo Guimarães Silva, imediatamente e 

enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Em 

decisão de ID 24584194 foi declinada a competência para o 

processamento e julgamento do feito, para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, com fulcro na portaria n.º 

29/2019-CM. Contudo, os autos foram devolvidos por aquele juízo, 

informando não haver previsão expressa na respectiva portaria, para a 

declinação deste processo em específico. Vieram-me os autos conclusos. 

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. DEFIRO a 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Discorrendo acerca dos mandamentos Constitucionais 

do direito à saúde e à vida, o Ministério Público requereu concessão da 

tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Pedra Preta, a fornecerem o tratamento de imunoterapia sublingual para 

alérgenos específicos (vacina para inalantes (ácaros/fungos ): Poeira 

domiciliar 70%, Ácaros MIX 20%, Fungos do ar 10% em quantidade 

suficiente e integral ao paciente Gustavo Guimarães Silva, imediatamente e 

enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Da 

análise do pleito formulado, no que se refere à liminar pleiteada, entendo 

que deve ser deferida, visto que o parquet aportou aos autos os 

requisitos imprescindíveis para sua concessão, quais sejam o fumus boni 

júris e o periculum in mora, aquele demonstrado pela necessidade do 
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tratamento, conforme prescrição médica e documento anexo aos autos, 

requisito ante a urgência na realização do tratamento. O periculum in mora 

resta devidamente configurado, uma vez que o fornecimento do 

tratamento requerido assegura a efetivação do seu direito referente à vida 

e à saúde, e caso não seja deferida a medida liminar, a requerente corre 

risco de agravar seu estado de saúde. Insta consignar que a saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição da 

República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Observa-se que o pedido em análise consiste em medida protetiva à 

saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, 

resguardados e assegurados na Constituição Federal, notadamente em 

seus artigos 23, inciso II, e 227, vejamos: Art. 23. É competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da 

saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência; “Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. (grifo nosso). É de se registrar que o direito à saúde, inclui 

a obrigação de o Poder Público custear todos os meios indispensáveis ao 

tratamento de portadores de moléstias graves, notadamente quando há 

demonstração da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este 

que decorre do dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e 

igualitariamente. Logo, além do direito social garantido pela Constituição 

Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 

8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. § 1º “O dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Assim, em consonância com o 

entendimento da nossa Constituição, qualquer ato que contrarie os direitos 

e garantias fundamentais do cidadão que tem sua saúde e integridade 

física abalada, deverá ser repelido, sob pena de se ferir um direito da 

pessoa humana, entendido como tutela constitucional da saúde. No caso 

em tela, os direitos do interessado de ter assegurado as prestações dos 

serviços públicos de saúde de que necessita, de acordo com as provas 

que instruem a inicial, são garantias decorrentes de preceitos rígidos da 

Constituição Federal. Após as considerações, passa-se à análise dos 

requisitos autorizadores da tutela de urgência. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para o recebimento do benefício previdenciário, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. Como se vê, a tutela 

de urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, 

requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a 

probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, 

porquanto estão presentes os pressupostos que a autorizam, 

notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, demonstrado através de documentação 

plausível com a pretensão vestibular. Por sua vez, a urgência da medida é 

ínsita ao bem que se pretende tutelar, sedimentado que é na proteção à 

saúde da paciente, pois conforme narrado na inicial a demora pode causar 

a requerente danos de difícil reparação e graves prejuízos à saúde, se 

não fornecer o tratamento de imunoterapia sublingual para alérgenos 

específicos (vacina para inalantes (ácaros/fungos): Poeira domiciliar 70%, 

Ácaros MIX 20%, Fungos do ar 10% em quantidade suficiente e integral. 

Contudo, conforme entendimento do tema n.º 106 do STJ, este prevê a 

concessão de medicamentos não contemplados pelo Sistema Único de 

Saúde - SUS desde que, os remédios solicitados não possam ser 

substituídos por outros contemplados, como é o caso dos autos. A 

concessão da tutela prestigia, ainda, o princípio da proporcionalidade, 

decorrente do princípio do devido processo legal substancial, uma vez que 

a medida traz um caráter de urgência que sucumbe o interesse da parte 

adversa, portanto, o seu deferimento vem ao encontro do próprio direito à 

vida, proporcionalmente superior aos interesses da Administração Pública. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a obrigação de fazer ao 

Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, a fornecerem o 

tratamento de imunoterapia sublingual para alérgenos específicos (vacina 

para inalantes (ácaros/fungos ): Poeira domiciliar 70%, Ácaros MIX 20%, 

Fungos do ar 10% em quantidade suficiente e integral ao paciente 

Gustavo Guimarães Silva, imediatamente e enquanto perdurar o 

tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Notifique-se a Secretaria de 

Saúde do Estado de Mato Grosso, (Poder Executivo – Secretaria Estadual 

de Saúde – SES-MT) e a Secretaria de Saúde do Município de Pedra 

Preta-MT, na pessoa de seus respectivos Secretários, acerca da tutela 

concedida, para implementação das providências pertinentes. Cite-se o 

requerido Município de Pedra Preta-MT, na pessoa do Prefeito Municipal, 

para querendo contestar a presente ação no prazo legal, consignadas às 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000285-29.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TAUANA BET (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000285-29.2020.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: CARLA TAUANA BET ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, proposta 

por CARLA TAUANA BET em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos devidamente qualificados nos 

autos. Aduz a autora que é usuária dos serviços de energia elétrica sob a 

unidade consumidora 6/2250044-1 prestado na sua residência pela 

requerida. Relata que dia 20 de fevereiro de 2020 a requerente teve a sua 

energia cortada pela requerida onde, a requerida, alega duas contas em 

atraso no valor R$603,00(seiscentos e três reais) e outra no valor de R$ 

1,834,09 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais, e nove centavos) 

referente a excesso de consumo, imputando-lhe desvio de energia 

elétrica. Alega que foi surpreendida e sem qualquer defesa a requerente 

teve a sua energia cortada, referente os vencimentos das ditas contas 

foram para o mesmo mês de outubro de 2019, referente aos meses 

apurados pelo de período de novembro de 2018 a outubro de 2019. Por 

tais razões, requer a concessão da antecipação de tutela, para determinar 

que a ré religue o fornecimento de energia na UC da autora. Vieram-me os 

autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Primeiramente, concedo ao requerente os benefícios da assistência 

judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei, sem prejuízo a pena de litigância de 

má-fé (art. 80, CPC). Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Da análise do pleito formulado, no 

que se refere à tutela de urgência pleiteada, entendo que deve ser 

indeferida, visto que a parte requerente não aportou aos autos 

documentos imprescindíveis para sua concessão. Como se sabe, a 

antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo 

somente admissível quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 
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realizada depois de proferida a sentença. Analisando os autos, logo não 

se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não 

restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora 

de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular. A parte autora 

não trouxe nos autos qualquer documento para demonstrar que o 

fornecimento de energia na sua unidade consumidora foi suspensa em 

decorrência do inadimplemento do débito apurado pelo suposto desvio de 

energia elétrica. Ademais, da análise aos documentos acostadas aos 

autos, não verifico qualquer notificação cobrando o valor auferido em 

decorrência da irregularidade com a ameaça de suspensão da energia. 

Por fim, a empresa demandada, como fornecedora de energia elétrica, tem 

o inegável direito de vistoriar as instalações elétricas particulares dos 

seus consumidores, com o objetivo de zelar pela prestação adequada e 

segura do serviço público e, uma vez constatada qualquer irregularidade, 

deve proceder com o procedimento de apuração e cobrança da dívida 

conforme prescrito na Resolução n.º 414/2010-ANEEL, o que, por ora, não 

verifico qualquer ilegalidade. Diante do pedido da inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), inverto o ônus da prova, considerada a 

hipossuficiência da parte autora em colacionar provas. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo que dos 

autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo 

autor. Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 27 

de maio de 2020, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado. Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000979-32.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LORAINE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000979-32.2019.8.11.0022. REQUERENTE: 

THAIS LORAINE SANTANA Vistos etc. Trata-se de ação de Alvará Judicial 

para levantamento de valores em conta ajuizada por Thais Loraine 

Santana, representada por sua curadora Lucilene Custodia Santana, 

ambas devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. Em petição de ID 26741278, a advogada nomeada nos autos 

informou o falecimento da requerente, bem como juntou aos autos certidão 

de óbito, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, 

arbitrando os honorários advocatícios. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e Decido. Verifica-se o falecimento da 

requerente conforme certidão de óbito de ID 26741281. Assim sendo, 

conforme se vê a presente ação perdeu seu objeto, devendo, portanto, 

ser extinta. ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos 

consta, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, pela morte da 

autora, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Ante os serviços prestados nos autos pela advogada 

nomeada, Dra. Glicya de Oliveira Theodoro, OAB-MT 19045, arbitro os 

honorários advocatícios em 1 (uma) URH, a ser suportada pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão. Ciência ao Ministério 

Público. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000645-95.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

EDNA APARECIDA PEREIRA LICERAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000645-95.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

EDNA APARECIDA PEREIRA LICERAS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Edna Aparecida 

Pereira Líceras, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra 

Preta-MT, devidamente qualificados nos autos. Consta que a paciente 

apresenta lesão ligamentar e condral do joelho e necessita, em caráter de 

URGÊNCIA, realizar procedimento cirúrgico para reconstrução do LCA 

(ligamento cruzado anterior) do joelho esquerdo, conforme solicitação 

médica. Informa ainda que ao solicitarem o fornecimento do procedimento 

cirúrgico a paciente, a Secretaria Municipal de Saúde informou que “esta 

cirurgia é de Alta Complexidade onde é disponibilizada pelo Estado e a 

solicitação da mesma é disponibilizada através do “Sistema Sisreg” onde 

foi solicitada no dia 13/09/2016, conforme anexo”. A inicial veio instruída 

com os documentos, e pugnou pela concessão da tutela de urgência para 

compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta-MT, a 

disponibilizarem a paciente Edna Aparecida Pereira Líceras a cirurgia de 

reconstrução do LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho esquerdo e 

todo tratamento que se fizer necessário a paciente EDNA APARECIDA 

PEREIRA LÍCERAS, em caráter de URGÊNCIA, sob pena de bloqueio de 

valores. Despacho solicitando parecer técnico do NAT. O parecer técnico 

do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos concluindo-se 

que quanto ao pleito há a necessidade da cirurgia, e quanto a urgência do 

procedimento trata-se de um caso eletivo, sugerindo que seja feita outro 

RNM de joelho devido a antiguidade da primeira, e que seja regulado (junto 

ao SISREG) o laudo de AIH já preenchido. Em decisão de ID 21048956 foi 

indeferida a tutela de urgência, ocasião em que foi determinada a citação 

dos requeridos para contestarem no prazo legal. Regularmente citados os 

requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta-MT 

apresentaram contestação no prazo legal em ID 24348353 alegando 

preliminar de falta de interesse de agir, bem como ID 24703282 alegando 

preliminar de ilegitimidade passiva, respectivamente. Por fim, a autora 

apresentou impugnação no prazo legal, conforme ID 27832265, pugnando 

pela rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse 

de agir, ocasião em que pleiteou a procedência da ação. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Do 

julgamento antecipado. Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o seguinte: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não 

houver necessidade de produção de outras provas; Pelos documentos 

acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não 

havendo a necessidade de produção de demais provas. A jurisprudência 

é uníssona neste sentido, senão vejamos: Recurso de apelação cível. 

Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de 

produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de 
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defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide 

devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede 

que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender 

encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento 

antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de 

outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas 

procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo 

nosso). Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado. DAS 

PRELIMINARES. Falta de Interesse de Agir. Com relação a preliminar de 

falta de interesse de agir exposta pelo requerido Estado de Mato Grosso, 

razão não lhe assiste, uma vez que existe o interesse processual ou 

interesse de agir sempre que houver necessidade via processual para o 

alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil, 

desta feita rejeito a preliminar arguida. Ilegitimidade passiva. Em relação à 

preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido, Município de 

Pedra Preta-MT, não merece acolhimento. Denota-se que a 

responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou realização de 

tratamento aos cidadãos é concorrente entre a união, os estados e o 

município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo para sua 

prestação, o que acarreta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, 

forte no artigo 196 da Constituição Federal. A jurisprudência assim 

preleciona, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE 

MEDICAMENTO – CRIANÇA SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – 

NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS – CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E 

ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de 

defesa deve ser rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova 

pericial médica, pois a utilização do referido medicamento já estava 

comprovada nos autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la 

a seu juízo de valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. 2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos 

entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização 

de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação 

de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor 

prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se 

falar em exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser 

cumprida a obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, 

consoante entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA 

RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de 

responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes 

públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa 

Necessária 133558/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).”4. 

RECURSO DESPROVIDO. (Ap 171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).” Desta feita, rejeito a preliminar 

arguida. DO MÉRITO. Segundo se extrai dos autos, a paciente apresenta 

lesão ligamentar e condral do joelho e necessita, em caráter de 

URGÊNCIA, realizar procedimento cirúrgico para reconstrução do LCA 

(ligamento cruzado anterior) do joelho esquerdo, conforme solicitação 

médica. Como é sabido, o direito à vida é a mais importante das garantias 

fundamentais consagradas no art. 5º, “caput”, da Carta Magna, “in verbis”: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade (...).” Por seu turno, o direito à saúde está 

arrolado no “caput” do art. 6º da Constituição Federal, como um dos 

direitos sociais: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” Ainda, dispõem os artigos 

196 e 197 da Constituição/1988: “Art. 196. A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” Igualmente, a Lei nº 8.080/90, chamada Lei da 

Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.” Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à 

integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente 

pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar 

políticas públicas que atendam aos hipossuficientes. É evidente que não 

se pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo 

impedir o tratamento adequado ao cidadão carente. O usuário do SUS tem 

direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, 

independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz 

ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o 

direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de 

condições. O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela 

obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de 

prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é 

assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os 

doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem 

administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal 

irreparável provocado pela inércia do setor público. Desse modo, resta 

configurado que os requeridos são responsáveis a fornecer a requerente 

o procedimento cirúrgico pleiteado bem como todo tratamento necessário 

para o diagnóstico, tratamento da doença e restabelecimento da saúde da 

paciente, independentemente de processo administrativo. Ante o exposto 

e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de 

Pedra Preta-MT, disponibilizem à paciente Edna Aparecida Pereira Líceras 

a cirurgia de reconstrução do LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho 

esquerdo e todo tratamento que se fizer necessário a paciente EDNA 

APARECIDA PEREIRA LÍCERAS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios face à 

gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência às partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001093-68.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

PAULO DANIEL DA SILVA TENORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1001093-68.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

MARLEI ROCHA DA SILVA, PAULO DANIEL DA SILVA TENORIO, 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação Civil 

Pública de obrigação de fazer consistente em Internação Compulsória com 

pedido de tutela provisória de urgência ingressada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de PAULO DANIEL DA SILVA TENÓRIO 

e do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT, todos qualificados nos autos. Narra 

o Ministério Público, em síntese, que foi solicitado providências para 

internação e desintoxicação de entorpecentes do requerido por parte de 

sua genitora, a qual faz uso de entorpecentes e não consegue se livrar do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 597 de 646



vício, sendo necessário ser submetida a tratamento para 

toxicodependentes, ocasião em que foi informado pela Secretaria 

Municipal de Saúde que o serviço indicado em relatório médico não é 

disponibilizado pelo SUS. Conforme laudo médico anexo, emitido pelo 

médico Dr. Tauê Brandão, o requerido Paulo Daniel da Silva Tenório é 

portador de dependência química (CID.10, F10.2 + F12 + F14.2), 

necessitando de tratamento para toxicodependentes. Vejamos: “Solicito 

internação do paciente em virtude de dependência química de alcoolismo, 

maconha e pasta base/cocaína CID-10, F10.2 +F12+F14.2. É necessário 

de fins de URGENTE visto que adolescente está oferecendo risco a si e 

aos familiares. Período mínimo de internação por 09 (nove) meses”. Por 

tais razões, requer a concessão da tutela provisória de urgência para 

determinar que o Município de Pedra Preta proceda à internação 

Compulsória de Paulo Daniel da Silva Tenório, para o referido tratamento 

compulsório em Comunidade Terapêutica pelo período mínimo de 9 (nove) 

meses e enquanto perdurar o tratamento, até a recuperação total da 

paciente, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de 

atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais 

decorrentes do crime de desobediência. Instado a manifestação o Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT, informou sobre a necessidade de tratamento 

adequado psiquiátrico em regime de internação, podendo haver perda de 

oportunidade. A inicial veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida em decisão de ID 25159894. O requerido Paulo Daniel da Silva 

Tenório apresentou contestação conforme ID 25267661, bem como o 

Município de Pedra Preta-MT apresentou contestação em ID 26123905, 

alegando preliminar de ilegitimidade passiva. Por sua vez, o Ministério 

Público pugnou pela rejeição da preliminar arguida pelo requerido Munícipio 

de Pedra Preta-MT, bem como pelo julgamento antecipado da lide, sendo 

julgado procedente o mérito, (ID 27376257). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

seguinte: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas; Pelos documentos acostados aos autos, 

verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a 

necessidade de produção de demais provas. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido, senão vejamos: Recurso de apelação cível. Reintegração 

de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. 

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o 

requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue 

antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta 

suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem 

espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela 

parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e 

não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso). 48701349 ¬ 

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO 

COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À 

SAÚDE. MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE 

PROSTATA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER 

CONSTITUCIONAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE SE 

CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. 

FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). 

IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO 

INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO 

COMPETENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. 1. Emergindo 

incontroversos os fatos dos quais emergiram a lide, não sobejando 

matéria passível de elucidação via de prova oral, notadamente porque a 

comprovação de que o medicamento almejado é passível de substituição 

por fármaco dispensado regularmente pela rede pública é matéria passível 

de elucidação via de prova documental ou, em última análise, pericial, 

jamais via de depoimentos testemunhais, o julgamento antecipado da lide 

se conforma com o devido processo legal, porquanto não compactua com 

a realização de provas ou diligências inservíveis e inúteis para subsidiar a 

elucidação do litígio. 2. A transcendência do direito à saúde, como 

expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à 

pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado 

a implementação de ações positivas destinadas à materialização do 

almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma 

programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que 

prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 3. 

Ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso 

diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes 

para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no 

exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser 

contemplada com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, 

inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito 

Federal. 4. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de 

origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação 

orçamentária não exime o ente estatal de adimpli¬-la, custeando o 

tratamento médico prescrito, competindo¬-lhe remanejar as verbas de que 

dispõe de forma a cumpri¬-la na forma que lhe está debitada. 5. Inocorre 

violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de 

obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico ao cidadão 

carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com 

competência para velar e ensejar o cumprimento das Leis, tem o dever de 

controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir 

quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. 6. 

O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias 

individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, 

prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando 

que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser 

preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei nº 

8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no 

Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas 

tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no 

país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico 

assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que 

acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera 

integra os serviços públicos de saúde. 7. Remessa necessária e apelo 

conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJDF Rec 

2015.01.1.041940¬0 Ac. 922.934 Primeira Turma Cível Rel. Des. Teófilo 

Caetano DJDFTE 16/03/2016 Pág. 151)(grifo nosso). Desta forma, entendo 

pelo julgamento antecipado. DA PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Em 

relação à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido, 

Município de Pedra Preta-MT, não merece acolhimento. Denota-se que a 

responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou realização de 

tratamento aos cidadãos é concorrente entre a união, os estados e o 

município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo para sua 

prestação, o que acarreta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, 

forte no artigo 196 da Constituição Federal. A jurisprudência assim 

preleciona, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE 

MEDICAMENTO – CRIANÇA SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – 

NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS – CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E 

ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de 

defesa deve ser rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova 

pericial médica, pois a utilização do referido medicamento já estava 

comprovada nos autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la 

a seu juízo de valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. 2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos 

entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização 

de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação 

de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor 

prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se 

falar em exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser 

cumprida a obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, 

consoante entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA 

RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de 

responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes 

públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa 

Necessária 133558/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).”4. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 598 de 646



RECURSO DESPROVIDO. (Ap 171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).” Desta feita, rejeito a preliminar 

arguida. DO MÉRITO. Segundo se extrai dos autos, o requerido Paulo 

Daniel da Silva Tenório faz uso de entorpecentes e não consegue se livrar 

do vício, sendo necessário ser submetida a tratamento para 

toxicodependentes. Como é sabido, o direito à vida é a mais importante 

das garantias fundamentais consagradas no art. 5º, “caput”, da Carta 

Magna, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade (...).” Por seu turno, o direito à 

saúde está arrolado no “caput” do art. 6º da Constituição Federal, como 

um dos direitos sociais: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” Ainda, dispõem os artigos 

196 e 197 da Constituição/1988: “Art. 196. A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” Igualmente, a Lei nº 8.080/90, chamada Lei da 

Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.” Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à 

integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente 

pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar 

políticas públicas que atendam aos hipossuficientes. Para tanto foi criado 

o Sistema Único de Saúde – SUS, que “visa a integralidade da assistência 

à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender dos que dela 

necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando 

comprovando o acometimento do indivíduo ou de um grupo por 

determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para 

debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, 

que é a garantia à vida digna" (STJ-1ª Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, 

Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005). Ademais, insta consignar que o cidadão 

não está obrigado a submeter primeiramente o caso aos ritos 

administrativos, vez que é vedada a exclusão de qualquer lesão ou 

ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, 

inc. XXXV da CR, assim fica afastada a preliminar de falta de interesse de 

agir suscitada pelo município requerido. É evidente que não se pode 

erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o 

tratamento adequado ao cidadão carente. O usuário do SUS tem direito a 

atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, 

independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz 

ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o 

direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de 

condições. O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela 

obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de 

prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é 

assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os 

doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem 

administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal 

irreparável provocado pela inércia do setor público. Desse modo, resta 

configurado que o Município de Pedra Preta-MT é responsável a fornecer 

o tratamento, consistente em internação em clínica especializada à 

paciente, necessário para o diagnóstico e posterior tratamento da doença 

e restabelecimento da saúde do paciente, independentemente de 

processo administrativo. Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA determinando que o requerido Município de Pedra Preta-MT 

proceda à internação Compulsória de PAULO DANIEL DA SILVA TENÓRIO 

em Comunidade Terapêutica, clínica/hospital especializada, pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) pelo período mínimo de 1 (um) ano e enquanto 

perdurar o tratamento, até a recuperação total do paciente, sob pena de 

multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de 

valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de 

desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto 

no âmbito civil quanto criminal. Sem custas. Ante os serviços prestados 

pelo advogado nomeado nos autos, Dr. João Faustino Neto, arbitro os 

honorários advocatícios em 1 (uma) URH, a ser suportada pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-03.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNA QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000246-03.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGNA QUEIROZ DE 

SOUZA Endereço: Rua Aparecida Santana, cidade viva, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-40.2019.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000196-40.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.121,01 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE NILTON DO NASCIMENTO Endereço: Rua Principal, s/n, São 

Jose do planalto, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 08/05/2019 Hora: 16:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 27 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000196-40.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.121,01 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE NILTON DO 

NASCIMENTO Endereço: Rua Principal, s/n, São Jose do planalto, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do 

inteiro teor da sentença Id. 29057891. PEDRA PRETA, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-08.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000267-08.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 650,78 ESPÉCIE: [Multas e 

demais Sanções]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES 

Endereço: Rua Tiradentes, 466, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO, 1000, AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO 1000, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO que no prazo legal, apresente 

impugnação a contestação. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 600 de 646



(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-55.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARBOSA BISPO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000195-55.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.116,04 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DALVA BARBOSA BISPO PESSOA Endereço: Rua Sergipe, 0, qd 

11, Lt 1, jd. natureza, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

08/05/2019 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 27 de março de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-55.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARBOSA BISPO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000195-55.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.116,04 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DALVA BARBOSA 

BISPO PESSOA Endereço: Rua Sergipe, 0, qd 11, Lt 1, jd. natureza, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do 

inteiro teor da sentença Id. 29056654, exarada nos autos mencionados. 

PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-61.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000128-61.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DANIEL DA SILVA MARTINS 

Endereço: RUA AMAMBAI, 246, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de patrono do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 04/12/2019 Hora: 13:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 17 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-61.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000128-61.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DANIEL DA SILVA MARTINS Endereço: 

RUA AMAMBAI, 246, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do 

inteiro teor da sentença Id. 29246495, exarada nos autos. PEDRA PRETA, 

26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-19.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000232-19.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCELO SIMAO Endereço: av Eurico 

Gaspar Dutra, s.n, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 
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MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PATRONA DO POLO ATIVO que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-35.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000175-35.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCAS PEREIRA DA 

SILVA DE MEDEIROS Endereço: RUA 05, 169, CENTO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS 

DAS PARTES do inteiro teor da sentença exarada nos autos mencionados. 

PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-84.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI PROCESSO n. 

1000788-84.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: KASSIA SILVA BRITO Endereço: Rua Rui 

Barbosa, 54, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 14/08/2019 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 11 de julho de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-84.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000788-84.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: KASSIA SILVA BRITO Endereço: Rua Rui Barbosa, 

54, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS 

DAS PARTES , do inteiro teor da sentença exarada nos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-51.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOSE GAZOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 4 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 27/09/2017 Hora: 17:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010157-51.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 246,18; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: SIDNEI JOSE GAZOTTO Parte Requerida: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-51.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOSE GAZOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010157-51.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 246,18 ESPÉCIE: 

[Contratos de Consumo, Fornecimento de Energia Elétrica, 

Responsabilidade do Fornecedor]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SIDNEI JOSE GAZOTTO 

Endereço: Rua NODA GUENKO, 119, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: , 184, - ATÉ 789/790, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PATRONA DO POLO PASSIVO do inteiro teor da sentença exarada 

nos autos mencionados. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-36.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

THAIS FORGIARINI SILVA OAB - MT24018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000205-36.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 321,22 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

MÉDICI, 1080, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO Endereço: RUA 02, 

CASA 20, TELEFONE (66) 99976-7765, JARDIM MATO GROSSO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS 

DO POLO ATIVO do inteiro teor da sentença exarada nos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000126-57.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000126-57.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 309,65 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

MÉDICI, 1080, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ERIVANIO DA SILVA Endereço: CENTRO, 1115, RUA 

MARECHAL RONDON, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO do inteiro teor da sentença 

exarada nos autos mencionados. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-27.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS SOARES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000365-27.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE DOS REIS SOARES 

BARROSO Endereço: rua, q 04, lote o2, sao p. apostolo, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Endereço: BANCO SANTANDER, RUA AMADOR BUENO 

474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO NA PESSOA DO SEU 

ADVOGADO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 05/06/2019 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PEDRA PRETA, 6 de maio de 2019. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 605 de 646



(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-27.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS SOARES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000365-27.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE DOS REIS SOARES BARROSO 

Endereço: rua, q 04, lote o2, sao p. apostolo, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: BANCO SANTANDER, RUA AMADOR BUENO 474, SANTO 

AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da entença exarada nos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-42.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000127-42.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 309,65 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

MÉDICI, 1080, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ROBERTA APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA 

MARECHAL RONDON, 1113, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO do 

inteiro teor da sentença exarada nos autos mencionados. PEDRA PRETA, 

26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-43.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 
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OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000071-43.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: 

[Estabelecimentos de Ensino]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE 

ALENCAR MENDES Endereço: Rua São Paulo, 57, FONE 66-99919-7970, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

Endereço: FLORIANO PEIXOTO, 597, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-040 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES 

do inteiro teor da sentença exarada nos autos mencionados. PEDRA 

PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010080-47.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MARQUES DE BRITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO IKEDA CAETANO OAB - MT0014426A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010080-47.2014.8.11.0022 Valor da causa: R$ 1.500,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Endereço: Avenida FREI SERVACIO, 376, AVENIDA FREI SERVACIO 310, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-970 POLO PASSIVO: Nome: 

VALDINEIA MARQUES DE BRITO Endereço: Rua 14 DE JULHO, 741, 

AVENIDA FREI SERVACIO 310, SÃO PEDRO APÓSTOLO, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-970 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS 

PARTES do inteiro teor da decisão exarada nos autos mencionados. 

PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 1 de agosto de 2017. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO - 

MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 

27/09/2017, às 14:00 horas, juntamente com a Parte Autora, sob pena de 

extinção do feito, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010174-87.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE ARAUJO Parte Ré: M. P . DOS 

SANTOS ELETROMÓVEIS - EPP. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010174-87.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 17.600,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA KIIHL 

DE ARAUJO Endereço: Rua ANTONIO LOUSINE ARANOA, 187, VILA 

GOIÁS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: M. 

P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP Endereço: Avenida 7 DE 

SETEMBRO, 999, PRAÇA CARLOS GOMES 87, CENTRO, ALTÔNIA - PR - 

CEP: 87550-970 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONSO DO POLO 

PASSIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca da 

petição de pré-executividade, anexada aos autos. PEDRA PRETA, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-77.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 24 de outubro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIELE LUZINI DOS REIS - MT21712/O A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que no prazo de 15 dias emendar a inicial. 

CERTIDÃO DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO- Por determinação do 

MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como advogada dativa da 

Parte Autora a causídica militante nesta municipalidade - Dra. DANIELE 

LUZINE DOS REIS - OAB/MT nº. 21712/MT - para EMENDAR A INICIAL, no 

prazo legal. Processo: 1000017-77.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

506,84; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ROSANE MELO FERREIRA - 

Telefone: (66) 99633-3798 Parte Requerida: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ: 08.611.734/0001-19 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-77.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000017-77.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 506,84 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSANE MELO FERREIRA 

Endereço: C, SN, COOHAB 1, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 1111-A, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-050 Nome: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ FELICIANO DE 

FIGUEIREDO, 256, TRAVESSA JOÃO DIAS-137 - FONE65-3614-9680, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-304 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da sentença exarada nos 

autos mencionados, PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001189-83.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.793,36 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANA PAULA DA SILVA Endereço: RUA CAMILA HEITOR 
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MACHADO, SN, JARDIM TATUAPÉ, VILA GARÇA BRANCA, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELEGRAFOS Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), S/N, SBN QUADRA 1 BLOCO A, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70002-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO PASSIVO do inteiro teor da sentença exarada nos 

autos mencionados. PEDRA PRETA, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-77.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1000340-77.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:KLEBIS 

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AURILENE LOPES SOARES POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

20/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 443, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-43.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 25 de agosto de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 1000071-43.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

3.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. Parte Autora: 

REQUERENTE: WILLIAN GENEROZO GONÇALVES DE ALENCAR MENDES 

Parte Ré: REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONÓPOLIS 

FLORIANO PEIXOTO LTDA. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 18/10/2017 Hora: 15:00 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001575-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NATALINA CORREA LEITE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 às 

9h (nove horas).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001519-62.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CORREA DE MORAES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 
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(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 às 

8h45 (oito horas e quarenta e cinco minutos).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001542-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 às 

9h20 (nove horas e vinte minutos).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001533-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASSIMIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 às 

9h40 (nove horas e quarenta minutos).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 às 

10h (dez horas).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001578-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NUNES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 às 

10h20 (dez horas e vinte minutos).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001572-43.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 

Hora: 10:40 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001576-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GALBINO FERNANDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 

Hora: 11:00 .
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001569-88.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONIFACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 

Hora: 11:20 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001988-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE ARRUDA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 

Hora: 11:40 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-58.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA NILDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 

Hora: 12:00 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-33.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, da decisão ID 

30108459, para que junte os comprovantes no prazo de 5 (cinco) dias, 

bem como para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 18/08/2020 Hora: 13:00 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-95.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO LEITE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º do CPC, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 18/08/2020 Hora: 13:20 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000271-61.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. P. (REQUERIDO)

P. M. D. S. E. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

RELATORIO INFORMATIVO

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001094-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001094-35.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: ROSIMEIRE GONCALINA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

CLAUDIO DA SILVA NETO Trata-se de pedido de homologação de acordo 

extrajudicial. Em síntese, é relatório. Decido. Pois bem, as avenças estão 

devidamente regulares, motivo pelo qual não verifico empecilho à 

homologação do acordo entabulado. Diante do exposto, homologo por 

sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

efetuada entre as partes e, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo CPC. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Ciência ao MInistério Público. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e havendo requerimento, conclusos. Em 

nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. POCONÉ, 28 de maio de 

2019. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001665-06.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 13/04/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 

Hora: 14:10. LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida 

Dom Aquino, nº 372, Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 

065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Despacho Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000499-02.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000499-02.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: 

BENEDITA FRANCISCA DA SILVA EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por BENEDITA FRANCISCA DA SILVA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Recebo a presente 

ação, visto que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. CITEM-SE o requerido quanto aos termos da 

presente ação para, querendo, contestar no prazo legal, bem como de 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344 do CPC). 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000348-36.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMIELE FATIMA DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000348-36.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: CARMIELE FATIMA DE ARRUDA RONDON REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DE SALÁRIO MATERNIDADE URBANO proposta por CARMIELE FATIMA DE 

ARRUDA RONDON em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Recebo a presente ação, visto que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

CITEM-SE o requerido quanto aos termos da presente ação para, 

querendo, contestar no prazo legal, bem como de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000486-03.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS GONCALVES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000486-03.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: 

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

EXECUTADO: JEAN CARLOS GONCALVES NETO VISTOS, Trata-se de 

ÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE proposta por CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS. Considerando o valor arbitrado, observa-se que o autor 

deixou de juntar o recolhimento das guias. Diante disso, INTIME-SE o 

requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o recolhimento das 

custas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000494-77.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CEZARIO NONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000494-77.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: LEODIR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: LEANDRO 

CEZARIO NONATO Trata-se de uma DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

COM PARTILHA DE BENS proposta pelas partes LEANDRO CEZARIO 

NONATO e LEODIR FERREIRA DA SILVA. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que foi estabelecido o valor da causa em R$ 1.045,00 (um mil 

e quarenta e cinco reais) e não houve o recolhimento das custas 

processuais. Compulsando os autos verifica que a composição se da 

entorno dos bens adquiridos na vigência do casamento, quais são bens 

moveis e imóveis, conforme narrado, com valor diverso do valor atribuído 

a causa. Salienta o artigo 291, §3° do Código de Processo Civil. Art. 291. A 

toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível. § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. Nesse sentido, INTIME-SE o autor para emendar a inicial 

atribuindo o valor correto à causa a considerar o valor constante no 

narrado na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico obtido. Considerando, ainda, o 

pedido referente à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, o autor não juntou nenhum comprovante de rendimento, qual seja 

(carteira de trabalho, declaração de imposto de renda e etc), INTIME-SE a 

parte requerente para, no mesmo prazo, demostrar a necessidade do 

auxilio da justiça gratuita ou efetuar o recolhimento das custas, 

correspondente ao valor correto da causa, sob pena de extinção sem 

julgamento de mérito (art.456, §1º, CNGC). Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE caso necessário e façam os autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000497-32.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO QULOMBOLA COMUNIDADE NEGRA RURAL JEJUM 

POCONE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000497-32.2020.8.11.0028. AUTOR: 

ASSOCIACAO QULOMBOLA COMUNIDADE NEGRA RURAL JEJUM 

POCONE MT REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 
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ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA COMUNIDADE NEGRA RURAL JEJUM. 

Observa-se na presente demanda que o autor requereu o deferimento da 

Justiça Gratuita, porem deixou de comprovar seu rendimento como 

declaração de imposto de renda entre outros. Desse modo intime-se o 

autor para que no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a necessidade da 

A.J ou efetuar o recolhimento das custas, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os 

autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001676-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/08/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 .

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 174312 Nr: 2746-07.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joais de Oliveira Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 DESPACHO ANEXO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 174312 Nr: 2746-07.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joais de Oliveira Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva, em que a Defesa 

de JOAIS DE OLIVEIRA TENÓRIO pretende a liberação do réu em razão da 

pandemia do COVID-19.

Instado a manisfestar, o IRMP opinou pelo indeferimento do pedido, 

contudo, asseverou que a competência para análise do pedido seria da 

Vara de Execução Penal de Cáceres/MT, uma vez que a guia provisória foi 

expedida e remetida àquele juízo.

Pois bem.

Verifica-se que o parecer ministerial merece acolhida.

Isso porque, nos termos da Súmula 716 do STF "Admite-se a progressão 

de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime 

menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória", assim, o réu poderia ser beneficiado com a liberdade em 

razão do fato atípico da pandemia do COVID-19.

Contudo, considerando que o réu já possui executivo de pena em trâmite 

na comarca de Cáceres/MT, cabe àquele juízo analisar o pedido de 

revogação, sendo este juízo incompetente para analisar o pleito da 

Defesa.

Assim, DETERMINO a remessa do pedido de revogação prisão preventiva, 

juntamente com o parecer do IRMP ao Juízo da Execução Penal de 

Cáceres/MT, a fim de que possa analisar o pedido do réu.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174312 Nr: 2746-07.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joais de Oliveira Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Ofício Expedido para o Protocolo e 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Cáceres/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107368 Nr: 940-73.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Maria de Souza Jungles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Ante o exposto, RECONHEÇO a figura jurídica da litispendência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários diante da concessão do benefício da justiça 

gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-96.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO MESAVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000441-96.2020.8.11.0028. AUTOR: IVO 

ANTONIO MESAVILA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de benefício 

previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que 

seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está 

devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê 

a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, INDEFIRO a tutela 

antecipada com o fim de obtenção do benefício previdenciário c/c pedido 

de antecipação de tutela, tendo em vista não restando demonstrado nos 

autos a prova inequívoca da verossimilhança das alegações do 

requerente quanto ao seu direito, mormente considerando que a prova da 

condição de segurado especial será colacionada também através de 

prova testemunhal. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 
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de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de Agosto de 2020, 

às 15h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000386-48.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000386-48.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

CARMEN MARIA DOS SANTOS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de ação que 

visa à obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de Agosto de 2020, 

às 16h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-33.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA GONCALVES DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000387-33.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

PEDROSA GONCALVES DE ALMEIDA SOUZA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à 

obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de Agosto de 2020, 

às 16h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-18.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000388-18.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MANOELINA FRANCISCA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de Agosto de 2020, 

às 17h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-03.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BATISTA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000389-03.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

PAULO BATISTA ROCHA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de Agosto de 2020, 

às 16h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 
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recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-70.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ROSARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000391-70.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

AVELINO ROSARIO DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de Agosto de 2020, 

às 15h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-92.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000396-92.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARCIANO GONCALVES DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Agosto de 2020, 

às 16h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-32.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MECARIA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000400-32.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

SEBASTIANA MECARIA DA SILVA ARRUDA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à 

obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Agosto de 2020, 

às 15h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000449-73.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NICOMEDES VITURINO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000449-73.2020.8.11.0028. AUTOR: 

NICOMEDES VITURINO DE ARRUDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de Setembro de 2020, 

às 16h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 
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referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-76.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FURTUNATO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000410-76.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

GUSTAVO FURTUNATO DA CONCEICAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação amparo social ao deficiente. 

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, pois presente os requisitos 

do artigo 12, da Lei 1.060/50. O autor requer a antecipação de tutela com o 

fim de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não 

restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, 

mormente considerando que a prova da condição de segurado será 

colacionada também através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela 

antecipada com o fim de obtenção do benefício previdenciário amparo 

assistencial ao deficiente c/c pedido de antecipação de tutela. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que o 

presente feito seja prontamente saneado e encaminhado diretamente à 

instrução, ocasião em que a conciliação prévia será permitida. CITE-SE o 

Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC. Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, independente de manifestação, vistas 

ao autor. Por se tratar de Ação de Amparo Social ao Deficiente, verifico 

que a demanda exige realização de perícia médica. Assim, nos termos do 

Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica 

para o dia 03 de Julho de 2020, às 10h10min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a 

título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da 

parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestado e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. 4 ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 5) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, 

é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 13) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É possível estimar qual o tempo e 

o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. 

Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo. Acerca da recente 

decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o referido 

requerimento indeferido. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000403-84.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR FATIMO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000403-84.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: 

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: VALDEMIR FATIMO DE MORAES VISTOS, Trata-se de uma 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BR CONSÓRCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de VALDEMIR 

FATIMO DE MORAES. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, ou para, no prazo de 15 (quinze) dias 

oferecer embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução. 

Mantendo o executado inerte, certifique-se. Após façam concluso para 

apreciar pedido de penhora. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000347-51.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REMIANE BENTA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000347-51.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

REMIANE BENTA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 
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DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de Setembro de 2020, 

às 15h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001027-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001027-07.2018.8.11.0028. 

REQUERENTE: OTAVIO COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE 

indenização por danos morais proposta por OTÁVIO COSTA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte 

autora manifestou nos autos postulando pela desistência (Id 20879950). É 

o breve relatório. Decido. Neste sentido, diante do pedido formulado pelo 

autor, em face à desistência, observa-se que o mesmo merece 

acolhimento. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência 

proposto pessoalmente pela parte autora, com fundamento no artigo 485, 

VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado a presente 

sentença. Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SOUZA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000818-38.2018.8.11.0028; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Estabelecimentos de Ensino]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que impulsiono 

os autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões 

recursais. POCONÉ, 26 de março de 2020 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SOUZA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000818-38.2018.8.11.0028; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Estabelecimentos de Ensino]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que impulsiono 

os autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões 

recursais. POCONÉ, 26 de março de 2020 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SOUZA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000818-38.2018.8.11.0028; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Estabelecimentos de Ensino]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que impulsiono 

os autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões 

recursais. POCONÉ, 26 de março de 2020 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013325-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte autora 

manifeste acerca da petição id. 300038811.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013325-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte autora 

manifeste acerca da petição id. 300038811.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013325-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte autora 

manifeste acerca da petição id. 300038811.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTEC BIOTECNOLOGIA, PESQUISA, POS GRADUACAO E EDUCACAO 

INTEGRADA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIANE LEITE DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou, que conforme decisão id. 8507678, intimo a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, diante da 

negativa de penhora (certidão id. 27573413).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTEC BIOTECNOLOGIA, PESQUISA, POS GRADUACAO E EDUCACAO 

INTEGRADA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIANE LEITE DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou, que conforme decisão id. 8507678, intimo a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, diante da 

negativa de penhora (certidão id. 27573413).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTEC BIOTECNOLOGIA, PESQUISA, POS GRADUACAO E EDUCACAO 

INTEGRADA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIANE LEITE DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou, que conforme decisão id. 8507678, intimo a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, diante da 

negativa de penhora (certidão id. 27573413).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-25.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE GREGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar o CPF do titular da conta de forma legível para o levantamento 

do valor e expedição do Alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-25.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE GREGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar o CPF do titular da conta de forma legível para o levantamento 

do valor e expedição do Alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-25.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE GREGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar o CPF do titular da conta de forma legível para o levantamento 

do valor e expedição do Alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000496-47.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000496-47.2020.8.11.0028. REQUERENTE: TEREZA LUCIA SANTOS DO 

CARMO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO VISTOS, Dispensado o 

relatório. Trata-se de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Moral 

proposta por TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO em face de BANCO 

OLÉ CONSIGNADO. Afirma a reclamante que está sendo cobrada por 

cartão de crédito (empréstimo RMC) não contratado. Por tal motivo requer 

a suspensão da referida cobrança, bem como que a requerida se 

abstenha de inscrever seu nome nos serviços de proteção ao crédito. É o 

relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se que a autora logrou êxito em 

comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, 
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uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em 

folha. No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho 

que deverá ser comprovada pelo réu. As alegações da parte requerente, 

até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação 

de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada 

improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura 

a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC). 

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar 

que a requerida se abstenha de inscrever o nome da reclamante nos 

serviços de proteção ao crédito no valor referente ao desconto do RMC, 

bem como que proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo 

CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC no 

prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados 

a exordial em nome da requerente, com fundamento no art. 300 do CPC. 

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso 

de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, 

do Código de Processo Civil. Após as providências, CITEM-SE a reclamada 

para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer a sessão 

de conciliação, advertindo-o de que caso não haja comparecimento, 

considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, conforme 

dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000496-47.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000496-47.2020.8.11.0028. REQUERENTE: TEREZA LUCIA SANTOS DO 

CARMO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO VISTOS, Dispensado o 

relatório. Trata-se de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Moral 

proposta por TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO em face de BANCO 

OLÉ CONSIGNADO. Afirma a reclamante que está sendo cobrada por 

cartão de crédito (empréstimo RMC) não contratado. Por tal motivo requer 

a suspensão da referida cobrança, bem como que a requerida se 

abstenha de inscrever seu nome nos serviços de proteção ao crédito. É o 

relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se que a autora logrou êxito em 

comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, 

uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em 

folha. No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho 

que deverá ser comprovada pelo réu. As alegações da parte requerente, 

até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação 

de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada 

improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura 

a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC). 

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar 

que a requerida se abstenha de inscrever o nome da reclamante nos 

serviços de proteção ao crédito no valor referente ao desconto do RMC, 

bem como que proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo 

CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC no 

prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados 

a exordial em nome da requerente, com fundamento no art. 300 do CPC. 

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso 

de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, 

do Código de Processo Civil. Após as providências, CITEM-SE a reclamada 

para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer a sessão 

de conciliação, advertindo-o de que caso não haja comparecimento, 

considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, conforme 

dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000496-47.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000496-47.2020.8.11.0028. REQUERENTE: TEREZA LUCIA SANTOS DO 

CARMO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO VISTOS, Dispensado o 

relatório. Trata-se de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Moral 

proposta por TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO em face de BANCO 

OLÉ CONSIGNADO. Afirma a reclamante que está sendo cobrada por 

cartão de crédito (empréstimo RMC) não contratado. Por tal motivo requer 

a suspensão da referida cobrança, bem como que a requerida se 

abstenha de inscrever seu nome nos serviços de proteção ao crédito. É o 

relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se que a autora logrou êxito em 

comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, 

uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em 

folha. No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho 

que deverá ser comprovada pelo réu. As alegações da parte requerente, 

até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação 

de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada 

improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura 

a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC). 

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar 

que a requerida se abstenha de inscrever o nome da reclamante nos 

serviços de proteção ao crédito no valor referente ao desconto do RMC, 

bem como que proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo 

CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC no 

prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados 

a exordial em nome da requerente, com fundamento no art. 300 do CPC. 

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso 

de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, 

do Código de Processo Civil. Após as providências, CITEM-SE a reclamada 

para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer a sessão 

de conciliação, advertindo-o de que caso não haja comparecimento, 

considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, conforme 

dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-49.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BISPO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 619 de 646



MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000470-49.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ALFREDO BISPO 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO PAN DECISÃO Vistos, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar proposta por ALFREDO 

BISPO GONÇALVES em face de BANCO PAN S/A. O autor afirma que não 

contratou empréstimo com a reclamada, contudo recebeu o valor em sua 

conta. Afirma ainda que as parcelas estão sendo descontadas 

mensalmente, mesmo não havendo contratação. Dispensada maior 

narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual restou comprovado 

pelo reclamante. Quanto a regularidade ou não do desconto dos valores, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Apenas com o julgamento do mérito é possível 

verificar se tratam-se de valores pagos indevidamente. Contudo, o próprio 

reclamante admite que recebeu os valores do empréstimo não contratado, 

sendo que não consta nos autos, comprovante de devolução. Dessa 

forma, o pedido de tutela deve ser deferido de forma a suspender a 

cobrança dos valores descontados em folha, mediante o depósito do valor 

creditado em sua conta. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela 

para o fim de determinar que a reclamada proceda a suspensão da 

cobrança referente ao valor de suposto empréstimo contratado, que 

perfaz a quantia total de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 

centavos), com fundamento no art. 300 do CPC, condicionado ao depósito 

do valor creditado em sua conta. Lavre-se termo de caução. Em se 

tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do 

Código de Processo Civil. Após as providências, CITEM-SE os reclamados 

para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer a sessão 

de conciliação, advertindo-o de que caso não haja comparecimento, 

considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, conforme 

dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-49.2020.8.11.0028
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000470-49.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ALFREDO BISPO 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO PAN DECISÃO Vistos, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar proposta por ALFREDO 

BISPO GONÇALVES em face de BANCO PAN S/A. O autor afirma que não 

contratou empréstimo com a reclamada, contudo recebeu o valor em sua 

conta. Afirma ainda que as parcelas estão sendo descontadas 

mensalmente, mesmo não havendo contratação. Dispensada maior 

narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual restou comprovado 

pelo reclamante. Quanto a regularidade ou não do desconto dos valores, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Apenas com o julgamento do mérito é possível 

verificar se tratam-se de valores pagos indevidamente. Contudo, o próprio 

reclamante admite que recebeu os valores do empréstimo não contratado, 

sendo que não consta nos autos, comprovante de devolução. Dessa 

forma, o pedido de tutela deve ser deferido de forma a suspender a 

cobrança dos valores descontados em folha, mediante o depósito do valor 

creditado em sua conta. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela 

para o fim de determinar que a reclamada proceda a suspensão da 

cobrança referente ao valor de suposto empréstimo contratado, que 

perfaz a quantia total de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 

centavos), com fundamento no art. 300 do CPC, condicionado ao depósito 

do valor creditado em sua conta. Lavre-se termo de caução. Em se 

tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do 

Código de Processo Civil. Após as providências, CITEM-SE os reclamados 

para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer a sessão 

de conciliação, advertindo-o de que caso não haja comparecimento, 

considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, conforme 

dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-49.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BISPO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000470-49.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ALFREDO BISPO 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO PAN DECISÃO Vistos, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar proposta por ALFREDO 

BISPO GONÇALVES em face de BANCO PAN S/A. O autor afirma que não 

contratou empréstimo com a reclamada, contudo recebeu o valor em sua 

conta. Afirma ainda que as parcelas estão sendo descontadas 

mensalmente, mesmo não havendo contratação. Dispensada maior 

narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual restou comprovado 

pelo reclamante. Quanto a regularidade ou não do desconto dos valores, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Apenas com o julgamento do mérito é possível 

verificar se tratam-se de valores pagos indevidamente. Contudo, o próprio 

reclamante admite que recebeu os valores do empréstimo não contratado, 

sendo que não consta nos autos, comprovante de devolução. Dessa 

forma, o pedido de tutela deve ser deferido de forma a suspender a 
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cobrança dos valores descontados em folha, mediante o depósito do valor 

creditado em sua conta. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela 

para o fim de determinar que a reclamada proceda a suspensão da 

cobrança referente ao valor de suposto empréstimo contratado, que 

perfaz a quantia total de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 

centavos), com fundamento no art. 300 do CPC, condicionado ao depósito 

do valor creditado em sua conta. Lavre-se termo de caução. Em se 

tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do 

Código de Processo Civil. Após as providências, CITEM-SE os reclamados 

para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer a sessão 

de conciliação, advertindo-o de que caso não haja comparecimento, 

considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, conforme 

dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-92.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MARCIO BONAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL LEILOES LTDA (REQUERIDO)

SANTA LUIZA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000493-92.2020.8.11.0028. REQUERENTE: RENATO MARCIO BONAFIM 

REQUERIDO: SANTA LUIZA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA, 

CENTRAL LEILOES LTDA DECISÃO VISTOS, Trata-se de Reclamação Cível 

com Pedido Liminar proposta por RENATO MARCIO BONFIM em face de 

SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA e CENTRAL LEILÕES 

LTDA. Narra o reclamante que adquiriu touro reprodutor das reclamadas, 

contudo este veio com uma lesão no casco. Requer em sede de tutela 

antecipada a devolução do animal, a suspensão da cobrança e a proibição 

de que a reclamada inscreva seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Decido. Em se tratando de antecipação de tutela, necessária se 

mostra a verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, diante 

da análise dos elementos e circunstâncias dos autos não restou 

demonstrada a probabilidade do direito à justificar a antecipação da tutela 

almejada. No caso, noto que o autor não acostou prova inequívoca apta a 

comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos 

alegados, tendo em vista que a matéria alegada pertence ao mérito da 

ação. Em que pese a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

reclamante, a ineficácia do touro reprodutor não pode ser presumida, 

tendo em vista que demanda maior instrução probatória. Aliado a isso, a 

devolução do animal constitui medida irreversível, podendo prejudicar 

alguma das partes quando do resultado do julgamento da demanda. Aliado 

a isso, não restou demonstrado o perigo de dano ao resultado útil do 

processo, não vislumbrando nos autos os pressupostos necessários para 

o deferimento da tutela antecipada, outro caminho não há senão 

indeferi-la. Quanto ao pedido de baixa na restrição do nome do 

reclamante, noto que o autor não acostou prova inequívoca apta a 

comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos 

alegados, qual seja, o extrato do cadastro de proteção ao crédito com o 

nome da parte autora devidamente inscrito. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada. DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. CITE-SE o reclamado, na pessoa de seu 

representante legal, para comparecer a sessão de conciliação, 

advertindo-o de que caso não haja comparecimento, considerar-se-á 

como verdadeiras as alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 

20 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000493-92.2020.8.11.0028. REQUERENTE: RENATO MARCIO BONAFIM 

REQUERIDO: SANTA LUIZA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA, 

CENTRAL LEILOES LTDA DECISÃO VISTOS, Trata-se de Reclamação Cível 

com Pedido Liminar proposta por RENATO MARCIO BONFIM em face de 

SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA e CENTRAL LEILÕES 

LTDA. Narra o reclamante que adquiriu touro reprodutor das reclamadas, 

contudo este veio com uma lesão no casco. Requer em sede de tutela 

antecipada a devolução do animal, a suspensão da cobrança e a proibição 

de que a reclamada inscreva seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Decido. Em se tratando de antecipação de tutela, necessária se 

mostra a verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, diante 

da análise dos elementos e circunstâncias dos autos não restou 

demonstrada a probabilidade do direito à justificar a antecipação da tutela 

almejada. No caso, noto que o autor não acostou prova inequívoca apta a 

comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos 

alegados, tendo em vista que a matéria alegada pertence ao mérito da 

ação. Em que pese a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

reclamante, a ineficácia do touro reprodutor não pode ser presumida, 

tendo em vista que demanda maior instrução probatória. Aliado a isso, a 

devolução do animal constitui medida irreversível, podendo prejudicar 

alguma das partes quando do resultado do julgamento da demanda. Aliado 

a isso, não restou demonstrado o perigo de dano ao resultado útil do 

processo, não vislumbrando nos autos os pressupostos necessários para 

o deferimento da tutela antecipada, outro caminho não há senão 

indeferi-la. Quanto ao pedido de baixa na restrição do nome do 

reclamante, noto que o autor não acostou prova inequívoca apta a 

comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos 

alegados, qual seja, o extrato do cadastro de proteção ao crédito com o 

nome da parte autora devidamente inscrito. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada. DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. CITE-SE o reclamado, na pessoa de seu 

representante legal, para comparecer a sessão de conciliação, 

advertindo-o de que caso não haja comparecimento, considerar-se-á 

como verdadeiras as alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 

20 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-92.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MARCIO BONAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL LEILOES LTDA (REQUERIDO)

SANTA LUIZA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000493-92.2020.8.11.0028. REQUERENTE: RENATO MARCIO BONAFIM 

REQUERIDO: SANTA LUIZA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA, 
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CENTRAL LEILOES LTDA DECISÃO VISTOS, Trata-se de Reclamação Cível 

com Pedido Liminar proposta por RENATO MARCIO BONFIM em face de 

SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA e CENTRAL LEILÕES 

LTDA. Narra o reclamante que adquiriu touro reprodutor das reclamadas, 

contudo este veio com uma lesão no casco. Requer em sede de tutela 

antecipada a devolução do animal, a suspensão da cobrança e a proibição 

de que a reclamada inscreva seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Decido. Em se tratando de antecipação de tutela, necessária se 

mostra a verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, diante 

da análise dos elementos e circunstâncias dos autos não restou 

demonstrada a probabilidade do direito à justificar a antecipação da tutela 

almejada. No caso, noto que o autor não acostou prova inequívoca apta a 

comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos 

alegados, tendo em vista que a matéria alegada pertence ao mérito da 

ação. Em que pese a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

reclamante, a ineficácia do touro reprodutor não pode ser presumida, 

tendo em vista que demanda maior instrução probatória. Aliado a isso, a 

devolução do animal constitui medida irreversível, podendo prejudicar 

alguma das partes quando do resultado do julgamento da demanda. Aliado 

a isso, não restou demonstrado o perigo de dano ao resultado útil do 

processo, não vislumbrando nos autos os pressupostos necessários para 

o deferimento da tutela antecipada, outro caminho não há senão 

indeferi-la. Quanto ao pedido de baixa na restrição do nome do 

reclamante, noto que o autor não acostou prova inequívoca apta a 

comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos 

alegados, qual seja, o extrato do cadastro de proteção ao crédito com o 

nome da parte autora devidamente inscrito. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada. DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. CITE-SE o reclamado, na pessoa de seu 

representante legal, para comparecer a sessão de conciliação, 

advertindo-o de que caso não haja comparecimento, considerar-se-á 

como verdadeiras as alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 

20 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-91.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000506-91.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito POCONÉ, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-91.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000506-91.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito POCONÉ, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-91.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000506-91.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito POCONÉ, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-09.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000505-09.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-09.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000505-09.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-09.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000505-09.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-24.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000504-24.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-24.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000504-24.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-24.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000504-24.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000503-39.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer 

o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela 

Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a 

concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo 

diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000503-39.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer 

o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela 

Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a 

concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo 

diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 
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Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000503-39.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por ANTONIO MARCIO DA SILVA. Requer 

o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela 

Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a 

concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo 

diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010276-62.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOSENE GONCALINA DA 

SILVA REQUERIDO: HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO VISTOS, Verifica-se que o 

executado foi devidamente citado, contudo, não realizou o pagamento 

voluntário. Assim, DEFIRO o pedido de bloqueio, pelo que DETERMINO que 

seja expedido novo oficio on-line ao BACENJUD, a fim que seja penhorado 

eventuais valores encontrados em conta da parte executada BANCO 

SANTANDER S.A., CNPJ: 90.400.888/0001-42, no valor de R$ 6.277,74 

(seis mil e duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos). 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, considerando a 

possibilidade de bloqueio em várias contas, uma vez que o sistema 

Bacenjud realiza consulta em diversas instituições financeiras, a fim de 

evitar constrição em excesso, intime-se imediatamente a parte executada 

para apontar eventual excesso no bloqueio, bem como na forma dos 

artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, intime-se o exequente para manifestar-se, em 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. CUMPRA-SE, EXPEDINDO O 

NECESSÁRIO. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010276-62.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOSENE GONCALINA DA 

SILVA REQUERIDO: HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO VISTOS, Verifica-se que o 

executado foi devidamente citado, contudo, não realizou o pagamento 

voluntário. Assim, DEFIRO o pedido de bloqueio, pelo que DETERMINO que 

seja expedido novo oficio on-line ao BACENJUD, a fim que seja penhorado 

eventuais valores encontrados em conta da parte executada BANCO 

SANTANDER S.A., CNPJ: 90.400.888/0001-42, no valor de R$ 6.277,74 

(seis mil e duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos). 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, considerando a 

possibilidade de bloqueio em várias contas, uma vez que o sistema 

Bacenjud realiza consulta em diversas instituições financeiras, a fim de 

evitar constrição em excesso, intime-se imediatamente a parte executada 

para apontar eventual excesso no bloqueio, bem como na forma dos 

artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, intime-se o exequente para manifestar-se, em 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. CUMPRA-SE, EXPEDINDO O 

NECESSÁRIO. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010276-62.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOSENE GONCALINA DA 

SILVA REQUERIDO: HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO VISTOS, Verifica-se que o 

executado foi devidamente citado, contudo, não realizou o pagamento 

voluntário. Assim, DEFIRO o pedido de bloqueio, pelo que DETERMINO que 

seja expedido novo oficio on-line ao BACENJUD, a fim que seja penhorado 

eventuais valores encontrados em conta da parte executada BANCO 

SANTANDER S.A., CNPJ: 90.400.888/0001-42, no valor de R$ 6.277,74 

(seis mil e duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos). 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, considerando a 

possibilidade de bloqueio em várias contas, uma vez que o sistema 

Bacenjud realiza consulta em diversas instituições financeiras, a fim de 

evitar constrição em excesso, intime-se imediatamente a parte executada 

para apontar eventual excesso no bloqueio, bem como na forma dos 

artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, intime-se o exequente para manifestar-se, em 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. CUMPRA-SE, EXPEDINDO O 

NECESSÁRIO. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-75.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DO CARMO DORILEO MALGARESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001932-75.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FABRICIO DO CARMO 

DORILEO MALGARESI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

com referência ao mês de abril de 2019, possui valor exorbitante de R$ 

2.323,31 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) o 

qual não se adequava à sua real média de consumo. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2019, forçando-o apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 
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dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de abril de 2019, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001932-75.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FABRICIO DO CARMO 

DORILEO MALGARESI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

com referência ao mês de abril de 2019, possui valor exorbitante de R$ 

2.323,31 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) o 

qual não se adequava à sua real média de consumo. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2019, forçando-o apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 
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prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de abril de 2019, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-75.2019.8.11.0028
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FABRICIO DO CARMO DORILEO MALGARESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001932-75.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FABRICIO DO CARMO 

DORILEO MALGARESI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

com referência ao mês de abril de 2019, possui valor exorbitante de R$ 

2.323,31 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) o 

qual não se adequava à sua real média de consumo. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 
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disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2019, forçando-o apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de abril de 2019, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001932-75.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FABRICIO DO CARMO 

DORILEO MALGARESI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

com referência ao mês de abril de 2019, possui valor exorbitante de R$ 

2.323,31 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) o 

qual não se adequava à sua real média de consumo. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 
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deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2019, forçando-o apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de abril de 2019, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-75.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DO CARMO DORILEO MALGARESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001932-75.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FABRICIO DO CARMO 

DORILEO MALGARESI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

com referência ao mês de abril de 2019, possui valor exorbitante de R$ 

2.323,31 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) o 

qual não se adequava à sua real média de consumo. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 
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9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2019, forçando-o apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de abril de 2019, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001932-75.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FABRICIO DO CARMO 

DORILEO MALGARESI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

com referência ao mês de abril de 2019, possui valor exorbitante de R$ 

2.323,31 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) o 

qual não se adequava à sua real média de consumo. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 
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promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2019, forçando-o apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de abril de 2019, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002020-16.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE FELIX DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, A parte autora alega que desconhece 

a dívida oriunda de empréstimo consignado junto a parte reclamada. Em 

sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, razão pela qual realizou, 

preliminarmente, necessidade de realização de perícia grafotécnica, e 

então, a extinção dos autos. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Após analisar detidamente os autos, 

concluímos pela sua extinção sem resolução do mérito, tendo em vista a 

necessidade de realização de prova complexa, notadamente exame 

pericial, para desate da lide. Conforme suscitado pela parte reclamada, 

sendo o autor analfabeto e dizendo desconhecer o débito em questão, é 

de extrema importância que seja realizada a perícia grafotécnica 

(papiloscópica), com a finalidade de se apurar a real contratação. 

Contudo, tal prova demanda complexidade que foge a regra do sistema 

dos juizados especiais, assim transcrevo o julgado abaixo: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. 

NEGATIVAÇÃO AFIRMADA INDEVIDA. INTERLOCUTÓRIO QUE 

DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E ATRIBUIU À RÉ O 

CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

DETERMINADA EX OFFICIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

CUSTEIO (ART. 33 DO CPC) NÃO ALTERADA. MODIFICADO, PORÉM, O 

ÔNUS DE SUA NÃO PRODUÇÃO. - Embora a inversão do ônus da prova 

(imperiosa na espécie, a despeito do lapso na origem), efetivamente, não 

imponha ao fornecedor o incumbência de seu custeio, significa que será o 

responsável por suportar as consequências jurídicas advindas de sua 

inércia. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (ProcessoAG 

20130534367 SC 2013.053436-7 (Acórdão) Orgão Câmara de Direito Civil 

Julgado Partes Agravante: Nextel Telecomunicações Ltda, Advogado: 

Carlos Roberto Siqueira Castro (30029SC), Agravada: Renata Costa, 

Advogado: Juliano Conrado Bizatto (25706/SC) Julgamento20 de 

Novembro de 2013 Relator Henry Petry Junior). Nesse aspecto, somente a 

prova pericial (exame grafotécnico-papiloscópico) poderá nos esclarecer 

se de fato, ocorreu a contratação conforme requerido pela parte ré. 

Todavia, a efetivação da prova pericial impõe rito complexo que não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". Assim, é imperioso concluir que o Juizado 

Especial não tem competência para processar e julgar a presente 

demanda, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial 

complexa, impondo-se, assim, sua extinção, nos termos do art. 51, II, da 

Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados.” (TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, RECURSO 

CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 51, II da Lei n. 9.099/95, eis 

que necessária apenas quando possível a correção do vício. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado o art. 51, II, 

da Lei n. 9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, 

determinando o arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o 

trânsito em julgado. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002020-16.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE FELIX DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, A parte autora alega que desconhece 

a dívida oriunda de empréstimo consignado junto a parte reclamada. Em 

sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, razão pela qual realizou, 

preliminarmente, necessidade de realização de perícia grafotécnica, e 

então, a extinção dos autos. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Após analisar detidamente os autos, 

concluímos pela sua extinção sem resolução do mérito, tendo em vista a 

necessidade de realização de prova complexa, notadamente exame 

pericial, para desate da lide. Conforme suscitado pela parte reclamada, 

sendo o autor analfabeto e dizendo desconhecer o débito em questão, é 

de extrema importância que seja realizada a perícia grafotécnica 

(papiloscópica), com a finalidade de se apurar a real contratação. 

Contudo, tal prova demanda complexidade que foge a regra do sistema 

dos juizados especiais, assim transcrevo o julgado abaixo: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. 

NEGATIVAÇÃO AFIRMADA INDEVIDA. INTERLOCUTÓRIO QUE 

DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E ATRIBUIU À RÉ O 

CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

DETERMINADA EX OFFICIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

CUSTEIO (ART. 33 DO CPC) NÃO ALTERADA. MODIFICADO, PORÉM, O 

ÔNUS DE SUA NÃO PRODUÇÃO. - Embora a inversão do ônus da prova 

(imperiosa na espécie, a despeito do lapso na origem), efetivamente, não 

imponha ao fornecedor o incumbência de seu custeio, significa que será o 

responsável por suportar as consequências jurídicas advindas de sua 

inércia. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (ProcessoAG 

20130534367 SC 2013.053436-7 (Acórdão) Orgão Câmara de Direito Civil 

Julgado Partes Agravante: Nextel Telecomunicações Ltda, Advogado: 

Carlos Roberto Siqueira Castro (30029SC), Agravada: Renata Costa, 

Advogado: Juliano Conrado Bizatto (25706/SC) Julgamento20 de 

Novembro de 2013 Relator Henry Petry Junior). Nesse aspecto, somente a 

prova pericial (exame grafotécnico-papiloscópico) poderá nos esclarecer 

se de fato, ocorreu a contratação conforme requerido pela parte ré. 

Todavia, a efetivação da prova pericial impõe rito complexo que não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". Assim, é imperioso concluir que o Juizado 

Especial não tem competência para processar e julgar a presente 

demanda, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial 

complexa, impondo-se, assim, sua extinção, nos termos do art. 51, II, da 

Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados.” (TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, RECURSO 

CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 51, II da Lei n. 9.099/95, eis 

que necessária apenas quando possível a correção do vício. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado o art. 51, II, 

da Lei n. 9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, 

determinando o arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o 

trânsito em julgado. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002020-16.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE FELIX DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, A parte autora alega que desconhece 

a dívida oriunda de empréstimo consignado junto a parte reclamada. Em 

sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, razão pela qual realizou, 

preliminarmente, necessidade de realização de perícia grafotécnica, e 

então, a extinção dos autos. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Após analisar detidamente os autos, 

concluímos pela sua extinção sem resolução do mérito, tendo em vista a 

necessidade de realização de prova complexa, notadamente exame 

pericial, para desate da lide. Conforme suscitado pela parte reclamada, 

sendo o autor analfabeto e dizendo desconhecer o débito em questão, é 

de extrema importância que seja realizada a perícia grafotécnica 

(papiloscópica), com a finalidade de se apurar a real contratação. 

Contudo, tal prova demanda complexidade que foge a regra do sistema 

dos juizados especiais, assim transcrevo o julgado abaixo: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. 

NEGATIVAÇÃO AFIRMADA INDEVIDA. INTERLOCUTÓRIO QUE 

DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E ATRIBUIU À RÉ O 

CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

DETERMINADA EX OFFICIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

CUSTEIO (ART. 33 DO CPC) NÃO ALTERADA. MODIFICADO, PORÉM, O 

ÔNUS DE SUA NÃO PRODUÇÃO. - Embora a inversão do ônus da prova 

(imperiosa na espécie, a despeito do lapso na origem), efetivamente, não 

imponha ao fornecedor o incumbência de seu custeio, significa que será o 

responsável por suportar as consequências jurídicas advindas de sua 

inércia. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (ProcessoAG 

20130534367 SC 2013.053436-7 (Acórdão) Orgão Câmara de Direito Civil 

Julgado Partes Agravante: Nextel Telecomunicações Ltda, Advogado: 

Carlos Roberto Siqueira Castro (30029SC), Agravada: Renata Costa, 

Advogado: Juliano Conrado Bizatto (25706/SC) Julgamento20 de 

Novembro de 2013 Relator Henry Petry Junior). Nesse aspecto, somente a 

prova pericial (exame grafotécnico-papiloscópico) poderá nos esclarecer 

se de fato, ocorreu a contratação conforme requerido pela parte ré. 

Todavia, a efetivação da prova pericial impõe rito complexo que não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". Assim, é imperioso concluir que o Juizado 

Especial não tem competência para processar e julgar a presente 

demanda, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial 

complexa, impondo-se, assim, sua extinção, nos termos do art. 51, II, da 

Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados.” (TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, RECURSO 

CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 51, II da Lei n. 9.099/95, eis 
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exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado o art. 51, II, 

da Lei n. 9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, 
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trânsito em julgado. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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1000072-73.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOCILMA DE AMORIM 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de reclamação 

cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição 

do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve 

qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o 

pagamento feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Ressalto ainda 

que apesar da parte ré informar a cessão de crédito de terceiro junto a 

ela, legitimando a cobrança da dívida em questão, deixou de acostar a 

cópia da notificação da parte autora quanto a ciência da cessão de crédito 

realizada entre as partes. Destarte, como a reclamada não produziu prova 

de fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade 

pelo fato danoso à honra da mesma. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 
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de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Importa consignar que 

a parte Requerente possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no 

entanto, estas são superveniente à discutida na presente reclamação. 

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outro 

apontamento posterior, como no presente caso, é levada em consideração 

para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida e, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência dos débitos objeto desta lide. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição 

do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve 

qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o 

pagamento feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Ressalto ainda 

que apesar da parte ré informar a cessão de crédito de terceiro junto a 

ela, legitimando a cobrança da dívida em questão, deixou de acostar a 

cópia da notificação da parte autora quanto a ciência da cessão de crédito 

realizada entre as partes. Destarte, como a reclamada não produziu prova 

de fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade 

pelo fato danoso à honra da mesma. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Importa consignar que 

a parte Requerente possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no 

entanto, estas são superveniente à discutida na presente reclamação. 

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outro 

apontamento posterior, como no presente caso, é levada em consideração 
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para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida e, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência dos débitos objeto desta lide. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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realizada entre as partes. Destarte, como a reclamada não produziu prova 

de fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 
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se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 
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e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Importa consignar que 

a parte Requerente possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no 

entanto, estas são superveniente à discutida na presente reclamação. 

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outro 

apontamento posterior, como no presente caso, é levada em consideração 

para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida e, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência dos débitos objeto desta lide. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-87.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLE NAYARA DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002261-87.2019.8.11.0028. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: NICOLE NAYARA DE LIMA SILVA Vistos, 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo imediatamente, com as cautelas e 

anotações devidas, sem prejuízo de desarquivamento caso haja 

descumprimento do acordo. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-87.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLE NAYARA DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002261-87.2019.8.11.0028. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: NICOLE NAYARA DE LIMA SILVA Vistos, 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo imediatamente, com as cautelas e 

anotações devidas, sem prejuízo de desarquivamento caso haja 

descumprimento do acordo. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-87.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLE NAYARA DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002261-87.2019.8.11.0028. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: NICOLE NAYARA DE LIMA SILVA Vistos, 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo imediatamente, com as cautelas e 

anotações devidas, sem prejuízo de desarquivamento caso haja 

descumprimento do acordo. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000693-70.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROMANA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000693-70.2018.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA ROMANA MARQUES 

DE SOUZA INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. As 

partes promoventes ajuizaram ação de alvará judicial, pleiteando o 

levantamento de valores depositados em conta bancária em nome do de 

cujus Deovanilso Rodrigues de Souza. Trouxeram junto ao pedido inicial 

extrato bancário demonstrando a existência de saldo credor relativo a 

FGTS em nome do de cujus. Intimado, o MP deixou de intervir diante da 

inexistência de vícios processuais e incapazes. É a síntese do 

necessário. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade (artigo 17 do Código de Processo Civil). Como relatado, as 

partes promoventes postulam o levantamento de valores depositados em 

conta bancária em nome do de cujus Deovanilso Rodrigues de Souza. 

Dessa forma, conforme demonstrado a existência de saldo bancário FGTS 

em conta do de cujus, cabível o pedido em nome dos requerentes. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DETERMINO 

o levantamento em nome dos requerentes relativo aos valores em conta 

do de cujus Sr. Deovanilso Rodrigues de Souza, devidamente atualizados, 

no prazo de 15 (quinze) dias a contar do transito em julgado desta 

sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000693-70.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROMANA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000693-70.2018.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA ROMANA MARQUES 

DE SOUZA INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. As 

partes promoventes ajuizaram ação de alvará judicial, pleiteando o 

levantamento de valores depositados em conta bancária em nome do de 

cujus Deovanilso Rodrigues de Souza. Trouxeram junto ao pedido inicial 

extrato bancário demonstrando a existência de saldo credor relativo a 

FGTS em nome do de cujus. Intimado, o MP deixou de intervir diante da 

inexistência de vícios processuais e incapazes. É a síntese do 

necessário. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade (artigo 17 do Código de Processo Civil). Como relatado, as 

partes promoventes postulam o levantamento de valores depositados em 

conta bancária em nome do de cujus Deovanilso Rodrigues de Souza. 

Dessa forma, conforme demonstrado a existência de saldo bancário FGTS 

em conta do de cujus, cabível o pedido em nome dos requerentes. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 
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PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DETERMINO 

o levantamento em nome dos requerentes relativo aos valores em conta 

do de cujus Sr. Deovanilso Rodrigues de Souza, devidamente atualizados, 

no prazo de 15 (quinze) dias a contar do transito em julgado desta 

sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000693-70.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROMANA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000693-70.2018.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA ROMANA MARQUES 

DE SOUZA INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. As 

partes promoventes ajuizaram ação de alvará judicial, pleiteando o 

levantamento de valores depositados em conta bancária em nome do de 

cujus Deovanilso Rodrigues de Souza. Trouxeram junto ao pedido inicial 

extrato bancário demonstrando a existência de saldo credor relativo a 

FGTS em nome do de cujus. Intimado, o MP deixou de intervir diante da 

inexistência de vícios processuais e incapazes. É a síntese do 

necessário. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade (artigo 17 do Código de Processo Civil). Como relatado, as 

partes promoventes postulam o levantamento de valores depositados em 

conta bancária em nome do de cujus Deovanilso Rodrigues de Souza. 

Dessa forma, conforme demonstrado a existência de saldo bancário FGTS 

em conta do de cujus, cabível o pedido em nome dos requerentes. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DETERMINO 

o levantamento em nome dos requerentes relativo aos valores em conta 

do de cujus Sr. Deovanilso Rodrigues de Souza, devidamente atualizados, 

no prazo de 15 (quinze) dias a contar do transito em julgado desta 

sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-67.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000732-67.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL GONCALO 

MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. 

DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte executada conforme petição de ID. Num. 30270761 informou o 

pagamento da condenação, nos termos da sentença, com pedido de 

levantamento da quantia realizado pela parte exequente no ID. Num. 

30454104. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação ID. Num. 30454104, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se alvará consoante 

solicitado. 6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-67.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000732-67.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL GONCALO 

MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. 

DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte executada conforme petição de ID. Num. 30270761 informou o 

pagamento da condenação, nos termos da sentença, com pedido de 

levantamento da quantia realizado pela parte exequente no ID. Num. 

30454104. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação ID. Num. 30454104, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se alvará consoante 

solicitado. 6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-67.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000732-67.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL GONCALO 
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MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. 

DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte executada conforme petição de ID. Num. 30270761 informou o 

pagamento da condenação, nos termos da sentença, com pedido de 

levantamento da quantia realizado pela parte exequente no ID. Num. 

30454104. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação ID. Num. 30454104, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se alvará consoante 

solicitado. 6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000682-41.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: JOADIR IRINEU SOARES DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL Vistos. 1. DISPENSO o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada 

conforme petição de ID. Num. 28229802 informou o pagamento da 

condenação, nos termos da sentença, com pedido de levantamento da 

quantia realizado pela parte exequente no ID. Num. 30037084. 3. Desta 

feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 

30037084, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se alvará consoante solicitado. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000682-41.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: JOADIR IRINEU SOARES DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL Vistos. 1. DISPENSO o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada 

conforme petição de ID. Num. 28229802 informou o pagamento da 

condenação, nos termos da sentença, com pedido de levantamento da 

quantia realizado pela parte exequente no ID. Num. 30037084. 3. Desta 

feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 

30037084, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se alvará consoante solicitado. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000682-41.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: JOADIR IRINEU SOARES DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL Vistos. 1. DISPENSO o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada 

conforme petição de ID. Num. 28229802 informou o pagamento da 

condenação, nos termos da sentença, com pedido de levantamento da 

quantia realizado pela parte exequente no ID. Num. 30037084. 3. Desta 

feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 

30037084, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se alvará consoante solicitado. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000738-74.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ALZIMIRO MOTA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Num. 

19968565 págs. 1/2). 2. Afirma que há contradição na sentença lançada 

no movimento Num. 19968565 haja vista que constou no dispositivo da 

sentença o valor escrito diferente do que fora aplicado de forma numérica. 

3. Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para 

que seja sanado o aludido vício, evidente erro material. 4. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Uma 

simples olhadela para o recurso verifico que o pleito deve ser acolhido, 

vez que os embargos foram manejados em conformidade com as 

hipóteses de sua admissibilidade, pois demonstrado a contradição/erro 

material quanto ao alegado pela parte embargante. 7. Com efeito, por ser 

matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo 

art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material” (grifei). 8. No caso em tela, é 

evidente o equívoco ocorrido quando da prolação da sentença, vez que 

em seu dispositivo apesar de resolver o mérito, deixa dubio o real valor 

aplicado a título de condenação por danos morais. 9. Cumpre esclarecer 

que, ocorrendo contradição/erro material, o juiz poderá sanar o equívoco 

por meio de embargos de declaração, porém, tal acolhimento produzirá 

alteração do julgado, e essa modificação é plenamente possível como, em 

muitos casos, necessária. 10. Assim, diante da contradição/erro material 

acima descrita, o presente recurso deve ser julgado procedente. 11. Ante 

ao exposto e diante da doutrina e da jurisprudência, ACOLHO os 

Embargos de Declaração em apreço, pois vislumbro hipótese de 

contradição. Sendo assim, onde se lê no dispositivo da sentença R$ 

7.000,00 (cinco mil reais) leia-se R$ 7.000,00 (sete mil reais). 12. Sem 

Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. 13. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000738-74.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ALZIMIRO MOTA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Num. 

19968565 págs. 1/2). 2. Afirma que há contradição na sentença lançada 

no movimento Num. 19968565 haja vista que constou no dispositivo da 

sentença o valor escrito diferente do que fora aplicado de forma numérica. 

3. Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para 

que seja sanado o aludido vício, evidente erro material. 4. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Uma 

simples olhadela para o recurso verifico que o pleito deve ser acolhido, 

vez que os embargos foram manejados em conformidade com as 

hipóteses de sua admissibilidade, pois demonstrado a contradição/erro 

material quanto ao alegado pela parte embargante. 7. Com efeito, por ser 

matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo 

art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material” (grifei). 8. No caso em tela, é 

evidente o equívoco ocorrido quando da prolação da sentença, vez que 

em seu dispositivo apesar de resolver o mérito, deixa dubio o real valor 

aplicado a título de condenação por danos morais. 9. Cumpre esclarecer 

que, ocorrendo contradição/erro material, o juiz poderá sanar o equívoco 

por meio de embargos de declaração, porém, tal acolhimento produzirá 

alteração do julgado, e essa modificação é plenamente possível como, em 

muitos casos, necessária. 10. Assim, diante da contradição/erro material 

acima descrita, o presente recurso deve ser julgado procedente. 11. Ante 

ao exposto e diante da doutrina e da jurisprudência, ACOLHO os 

Embargos de Declaração em apreço, pois vislumbro hipótese de 

contradição. Sendo assim, onde se lê no dispositivo da sentença R$ 

7.000,00 (cinco mil reais) leia-se R$ 7.000,00 (sete mil reais). 12. Sem 

Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. 13. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000738-74.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ALZIMIRO MOTA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Num. 

19968565 págs. 1/2). 2. Afirma que há contradição na sentença lançada 

no movimento Num. 19968565 haja vista que constou no dispositivo da 

sentença o valor escrito diferente do que fora aplicado de forma numérica. 

3. Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para 

que seja sanado o aludido vício, evidente erro material. 4. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Uma 

simples olhadela para o recurso verifico que o pleito deve ser acolhido, 

vez que os embargos foram manejados em conformidade com as 

hipóteses de sua admissibilidade, pois demonstrado a contradição/erro 

material quanto ao alegado pela parte embargante. 7. Com efeito, por ser 

matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo 

art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material” (grifei). 8. No caso em tela, é 

evidente o equívoco ocorrido quando da prolação da sentença, vez que 

em seu dispositivo apesar de resolver o mérito, deixa dubio o real valor 

aplicado a título de condenação por danos morais. 9. Cumpre esclarecer 

que, ocorrendo contradição/erro material, o juiz poderá sanar o equívoco 

por meio de embargos de declaração, porém, tal acolhimento produzirá 

alteração do julgado, e essa modificação é plenamente possível como, em 

muitos casos, necessária. 10. Assim, diante da contradição/erro material 

acima descrita, o presente recurso deve ser julgado procedente. 11. Ante 

ao exposto e diante da doutrina e da jurisprudência, ACOLHO os 
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Embargos de Declaração em apreço, pois vislumbro hipótese de 

contradição. Sendo assim, onde se lê no dispositivo da sentença R$ 

7.000,00 (cinco mil reais) leia-se R$ 7.000,00 (sete mil reais). 12. Sem 

Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. 13. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010483-32.2013.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

RODRIGUES DE SOUZA SILVA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. Trata-se de reclamação na 

qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito, por 

ter procedido ao desconto dito indevido de parcelas contratuais já 

quitadas, descontos estes no importe de R$ 5.491,86 (cinco mil 

quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) ao todo. A 

parte reclamada em contestação alega a legitimidade do débito das 

parcelas em razão da contratação firmada pela parte autora, pugnando 

pela total improcedência da demanda, haja vista o mero dissabor 

percebido pela parte promovente. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito as preliminares de incompetência deste juizado em 

razão de matéria de ordem complexa e inépcia da inicial, uma vez que o 

objeto dos autos é a repetição do indébito, sem que haja pedido de revisão 

contratual e/ou que demande complexa produção de prova. Vencida as 

preliminares, passo a analisar o mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado parcialmente 

procedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Ressalto que a 

relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Nesse interim, verifica-se que o pedido de repetição do indébito com 

fulcro no art. 42 do CDC, realizado pela parte reclamante, merece 

prosperar haja vista que a quantia debitada em favor da instituição 

tornou-se pagamento indevido, pois fora débito quantia superior ao 

contratado. Ressalto também que as parcelas não foram debitadas nos 

meses sucessivos em sua ordem, pois a parte reclamante não dispunha 

de saldo em conta bancária, contudo, não se justifica a cobrança 

claramente superior ao contratado. Para tanto, deve ser verificado também 

a existência de multa moratória e juros de mora a ser aplicado nas 

parcelas pagas extemporaneamente, por isso, conforme apresentado no 

cálculo de Id. Num. 28718431, deve ser detraído da condenação em 

repetição do indébito o valor de R$ 1.888,07 (mil oitocentos e oitenta e oito 

reais e sete centavos). De outra banda, verifico que nos comprovantes de 

débito/extrato bancário, somente ficou demonstrado o desconto a maior de 

06 (seis) parcelas, somando o total de R$ 2.745,93 (dois mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos). Assim, para que haja a 

caracterização da repetição do indébito deve-se evidentemente ter 

pagado a quantia indevida, assim é o posicionamento do Superior Tribunal 

de Justiça, transcrevo: "A só remessa de carta de cobrança ao 

consumidor não preenche o suporte do art. 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor; diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para 

o qual é suficiente a simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor 

apenas autoriza a repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o 

indébito". (STJ, REsp. nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 

29.03.2004.). Restou claro nos autos que a cobrança efetivada fora 

indevida, bem como o seu pagamento, assim condeno a ré a devolver a 

quantia na forma dobrada, ou seja, R$ 2.745,93 (dois mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), cabendo a ré devolver 

ao autor o valor de R$ 5.491.86 menos o valor apurado a título de multa de 

mora e juros moratórios (R$ 1.888,07), totalizando o valor de R$ 3.603.79 

(três mil, seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) devidamente 

corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir do evento danoso, a primeira parcela paga a maior no dia 

31/07/2012, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC. Ainda, assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, nunca pessoalmente, como é o caso de muitas instituições 

bancarias, dando sensação de impotência ao consumidor, realidade da 

qual não fugiu o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no 

seu direito de cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos 

decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, a jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA 

DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À 

INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS 

A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a devolver em 

dobro a parte autora o valor de R$ 3.603.79 (três mil, seiscentos e três 

reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 642 de 646



corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir do evento danoso, a primeira parcela paga a maior no dia 

31/07/2012, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC., bem como a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-32.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)
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JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))
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CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010483-32.2013.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

RODRIGUES DE SOUZA SILVA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. Trata-se de reclamação na 

qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito, por 

ter procedido ao desconto dito indevido de parcelas contratuais já 

quitadas, descontos estes no importe de R$ 5.491,86 (cinco mil 

quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) ao todo. A 

parte reclamada em contestação alega a legitimidade do débito das 

parcelas em razão da contratação firmada pela parte autora, pugnando 

pela total improcedência da demanda, haja vista o mero dissabor 

percebido pela parte promovente. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito as preliminares de incompetência deste juizado em 

razão de matéria de ordem complexa e inépcia da inicial, uma vez que o 

objeto dos autos é a repetição do indébito, sem que haja pedido de revisão 

contratual e/ou que demande complexa produção de prova. Vencida as 

preliminares, passo a analisar o mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado parcialmente 

procedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Ressalto que a 

relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Nesse interim, verifica-se que o pedido de repetição do indébito com 

fulcro no art. 42 do CDC, realizado pela parte reclamante, merece 

prosperar haja vista que a quantia debitada em favor da instituição 

tornou-se pagamento indevido, pois fora débito quantia superior ao 

contratado. Ressalto também que as parcelas não foram debitadas nos 

meses sucessivos em sua ordem, pois a parte reclamante não dispunha 

de saldo em conta bancária, contudo, não se justifica a cobrança 

claramente superior ao contratado. Para tanto, deve ser verificado também 

a existência de multa moratória e juros de mora a ser aplicado nas 

parcelas pagas extemporaneamente, por isso, conforme apresentado no 

cálculo de Id. Num. 28718431, deve ser detraído da condenação em 

repetição do indébito o valor de R$ 1.888,07 (mil oitocentos e oitenta e oito 

reais e sete centavos). De outra banda, verifico que nos comprovantes de 

débito/extrato bancário, somente ficou demonstrado o desconto a maior de 

06 (seis) parcelas, somando o total de R$ 2.745,93 (dois mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos). Assim, para que haja a 

caracterização da repetição do indébito deve-se evidentemente ter 

pagado a quantia indevida, assim é o posicionamento do Superior Tribunal 

de Justiça, transcrevo: "A só remessa de carta de cobrança ao 

consumidor não preenche o suporte do art. 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor; diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para 

o qual é suficiente a simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor 

apenas autoriza a repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o 

indébito". (STJ, REsp. nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 

29.03.2004.). Restou claro nos autos que a cobrança efetivada fora 

indevida, bem como o seu pagamento, assim condeno a ré a devolver a 

quantia na forma dobrada, ou seja, R$ 2.745,93 (dois mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), cabendo a ré devolver 

ao autor o valor de R$ 5.491.86 menos o valor apurado a título de multa de 

mora e juros moratórios (R$ 1.888,07), totalizando o valor de R$ 3.603.79 

(três mil, seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) devidamente 

corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir do evento danoso, a primeira parcela paga a maior no dia 

31/07/2012, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC. Ainda, assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, nunca pessoalmente, como é o caso de muitas instituições 

bancarias, dando sensação de impotência ao consumidor, realidade da 

qual não fugiu o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no 

seu direito de cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos 

decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, a jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA 

DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À 

INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS 

A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 
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6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a devolver em 

dobro a parte autora o valor de R$ 3.603.79 (três mil, seiscentos e três 

reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente 

corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir do evento danoso, a primeira parcela paga a maior no dia 

31/07/2012, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC., bem como a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010483-32.2013.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

RODRIGUES DE SOUZA SILVA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. Trata-se de reclamação na 

qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito, por 

ter procedido ao desconto dito indevido de parcelas contratuais já 

quitadas, descontos estes no importe de R$ 5.491,86 (cinco mil 

quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) ao todo. A 

parte reclamada em contestação alega a legitimidade do débito das 

parcelas em razão da contratação firmada pela parte autora, pugnando 

pela total improcedência da demanda, haja vista o mero dissabor 

percebido pela parte promovente. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito as preliminares de incompetência deste juizado em 

razão de matéria de ordem complexa e inépcia da inicial, uma vez que o 

objeto dos autos é a repetição do indébito, sem que haja pedido de revisão 

contratual e/ou que demande complexa produção de prova. Vencida as 

preliminares, passo a analisar o mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado parcialmente 

procedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Ressalto que a 

relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Nesse interim, verifica-se que o pedido de repetição do indébito com 

fulcro no art. 42 do CDC, realizado pela parte reclamante, merece 

prosperar haja vista que a quantia debitada em favor da instituição 

tornou-se pagamento indevido, pois fora débito quantia superior ao 

contratado. Ressalto também que as parcelas não foram debitadas nos 

meses sucessivos em sua ordem, pois a parte reclamante não dispunha 

de saldo em conta bancária, contudo, não se justifica a cobrança 

claramente superior ao contratado. Para tanto, deve ser verificado também 

a existência de multa moratória e juros de mora a ser aplicado nas 

parcelas pagas extemporaneamente, por isso, conforme apresentado no 

cálculo de Id. Num. 28718431, deve ser detraído da condenação em 

repetição do indébito o valor de R$ 1.888,07 (mil oitocentos e oitenta e oito 

reais e sete centavos). De outra banda, verifico que nos comprovantes de 

débito/extrato bancário, somente ficou demonstrado o desconto a maior de 

06 (seis) parcelas, somando o total de R$ 2.745,93 (dois mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos). Assim, para que haja a 

caracterização da repetição do indébito deve-se evidentemente ter 

pagado a quantia indevida, assim é o posicionamento do Superior Tribunal 

de Justiça, transcrevo: "A só remessa de carta de cobrança ao 

consumidor não preenche o suporte do art. 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor; diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para 

o qual é suficiente a simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor 

apenas autoriza a repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o 

indébito". (STJ, REsp. nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 

29.03.2004.). Restou claro nos autos que a cobrança efetivada fora 

indevida, bem como o seu pagamento, assim condeno a ré a devolver a 

quantia na forma dobrada, ou seja, R$ 2.745,93 (dois mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), cabendo a ré devolver 

ao autor o valor de R$ 5.491.86 menos o valor apurado a título de multa de 

mora e juros moratórios (R$ 1.888,07), totalizando o valor de R$ 3.603.79 

(três mil, seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) devidamente 

corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir do evento danoso, a primeira parcela paga a maior no dia 

31/07/2012, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC. Ainda, assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, nunca pessoalmente, como é o caso de muitas instituições 

bancarias, dando sensação de impotência ao consumidor, realidade da 

qual não fugiu o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no 

seu direito de cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos 

decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, a jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA 

DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À 

INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS 

A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 
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circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a devolver em 

dobro a parte autora o valor de R$ 3.603.79 (três mil, seiscentos e três 

reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente 

corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir do evento danoso, a primeira parcela paga a maior no dia 

31/07/2012, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC., bem como a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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